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RESUMO 

 
Introdução: A febre amarela é uma doença infecciosa potencialmente grave, 
com surtos evidenciados nos últimos anos. Não há tratamento específico e a 
vacinação é a forma mais eficaz para prevenção. A vacina febre amarela é 
cultivada em ovos embrionados de galinha e por isso pode ser contraindicada 
em indivíduos alérgicos ao ovo. Quando indicada, deve ser aplicada com 
cautela, após atendimento especializado para avaliação de testes alérgicos e 
necessidade de dessensibilização. A segurança desta vacina nos alérgicos ao 
ovo, doença prevalente na infância, ainda é pouco estudada. Objetivo: 
Descrever uma população pediátrica encaminhada por alergia ao ovo, com ou 
sem diagnóstico comprovado, e os casos de reações adversas do tipo imediata 
à vacina febre amarela em um centro de referência para imunobiológicos 
especiais (CRIE). Material e Métodos: Estudo transversal realizado com a 
coleta de dados retrospectivos de crianças entre 9 meses e 12 anos, vacinadas 
para febre amarela com história de alergia ao ovo, no período de 2018 a 2019. 
Resultados: Dentre as 829 crianças, com diagnóstico pressumido de alergia ao 
ovo, foi identificada uma maior prevalência de sintomáticos após exposição ao 
ovo, com IgE específica detectável para ovo, clara de ovo e/ou ovoalbumina. 
Testes alérgicos para vacina febre amarela foram realizados em 25 crianças 
com suspeita de alergia grave ou anafilaxia ao ovo, sendo 15 (60%) positivos 
com a vacina aplicada através de dessensibilização. Foram evidenciados 
apenas 11 (1,3%) casos de reação adversa imediata à vacina, todos 
classificados como evento adverso não grave e com acometimento especial da 
pele (reação local e exantema ou urticária). A maioria das reações ocorreu em 
menores de 2 anos, nos sintomáticos após ingesta de ovo e naqueles com 
altos valores de IgE específica para clara de ovo. Conclusão: Este estudo 
evidencia que a vacina febre amarela pode ser aplicada em crianças alérgicas 
ao ovo, de forma segura, inclusive naquelas com história de anafilaxia, desde 
que em ambiente adequado e com profissionais especializados. 
 
Palavras-chave: Vacina febre amarela; hipersensibilidade ao ovo; anafilaxia; 
reação adversa; dessensibilização. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Yellow fever is a potentially severe infectious disease, with 
outbreaks evident in recent years. There is no specific treatment, and 
vaccination is the most effective form of prevention. The yellow fever vaccine is 
grown in embryonated chicken eggs and therefore may be contraindicated for 
egg-allergic individuals. When indicated, it should be applied with caution, after 
specialized care to evaluate allergic tests and the need for desensitization. The 
safety of this vaccine in people allergic to eggs, a disease prevalent in 
childhood, is still poorly studied. Objective: To describe a pediatric population 
referred for egg allergy, with or without a proven diagnosis, and cases of 
immediate-type adverse reactions to yellow fever vaccine at a referral center for 
special immunobiological. Material and Methods: Cross-sectional study was 
carried out with the collection of retrospective data from children between 9 
months and 12 years old, vaccinated for yellow fever with a history of egg 
allergy, from 2018 to 2019. Results: Among the 829 children with an assumed 
diagnosis of egg allergy, a higher prevalence of symptomatic was identified 
after exposure to egg, with detectable specific IgE for egg, egg white and 
ovalbumin. Allergic tests for yellow fever vaccine were performed in 25 children 
with suspected severe allergy or anaphylaxis to egg, 15 (60%) of which were 
positive with the vaccine administered through desensitization. Only 11 (1.3%) 
cases of immediate adverse reaction to the vaccine were evidenced, all 
classified as non-serious adverse events and with particular skin involvement 
((local reaction and rash or urticaria). Most reactions occurred in children under 
two years of age, in those who were symptomatic after ingesting an egg, and in 
those with high values of specific IgE for egg white. Conclusion: This study 
shows that the yellow fever vaccine can be safely administered to children 
allergic to eggs, including those with a history of anaphylaxis, provided that it is 
in a suitable environment and with specialized professionals. 
 
Keywords: Yellow fever vaccine, egg hypersensitivity, anaphylaxis, adverse 
reaction, desensitization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A febre amarela (FA) é uma doença viral transmitida por mosquitos, em 

humanos e outros primatas. Aproximadamente 15% das pessoas infectadas 

desenvolvem a forma grave de FA e destas 20-50% evolui para óbito. A FA é 

endêmica na África e América do Sul1,2. Entre 2017 e 2018, foi registrado o surto 

mais expressivo de FA silvestre no Brasil, com 1.376 casos humanos e 483 

óbitos (35% de letalidade)3. O último relato de FA urbana foi em 1934, no 

entanto, o risco de reurbanização da FA voltou a ser uma preocupação quando o 

surto atingiu a região mais populosa do país4,5. O aumento da cobertura vacinal, 

medida de proteção mais eficaz, pode ter contribuído para a diminuição dos 

casos humanos confirmados no período de 2019 a 20202,5.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê um bilhão de pessoas 

vacinadas até 20266. Em 2019, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

ampliou a recomendação da vacinação para todo o território nacional5,7. A 

história referida de alergia à proteína do ovo (APO), doença mais prevalente em 

crianças8-11, muitas vezes impede ou dificulta a vacinação para FA pelo risco de 

reações adversas a esta vacina, cuja composição apresenta a proteína do ovo12-

17. Faltam estudos publicados que comprovem a segurança da aplicação da 

vacina febre amarela em pacientes com APO14,15,18,19. 

A contribuição dos alergistas é fundamental para que sejam esclarecidos 

os casos que não se imunizaram contra a FA devido à suspeita de APO, ou 

qualquer outro componente da vacina. Aqueles que não preencherem critérios 

relevantes de alergia, devem ser encaminhados prontamente para vacinação. Já 

aqueles que de fato preencherem esses critérios, devem ser avaliados e 

submetidos aos procedimentos de fracionamento ou dessensibilização à vacina, 

caso aplicável. Existem diferentes protocolos de dessensibilização disponíveis 

na literatura, e especialistas com experiência nesta prática14,20. 

A recomendação para os indivíduos com histórico de evento adverso pós-

vacinação (EAPV) ou com história de alergia a algum componente vacinal 

(exemplo: proteína do ovo, leite, eritromicina, entre outros) é procurar centros 

especializados de imunização, como os Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (CRIE). Nesses locais é possível receber orientações 

quanto a aplicação segura de vacinas e avaliar opções como a vacinação sob 
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supervisão médica, dessensibilização, fracionamento de doses, entre outras21. 

No estado do Rio de Janeiro, para pacientes com idade até 12 anos, 

independente do município de residência, a orientação é procurar o CRIE 

localizado no Hospital Municipal Rocha Maia da Secretária Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (HMRM/SMS/RJ), através de encaminhamento por 

profissional de saúde22. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Febre amarela  

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por 

vetores artrópodes e causada por um vírus do gênero Flavivirus, família 

Flaviviridae. A doença foi responsável por grande número de mortes entre o 

século XVIII e o início do século XX, com repetidas epidemias nas regiões 

tropicais da América do Sul e na África, seguidas por surtos em locais mais 

distantes como América do Norte, Caribe e Europa4. 

Atualmente a FA é endêmica em 40 países nas regiões tropicais da África 

e América do Sul1,2. De acordo com as estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 200.000 novos casos de FA, e 30.000 mortes, são esperados 

globalmente a cada ano6.  De acordo com o Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), os países da América do Sul que notificaram o maior número de 

casos de FA durante 1960–2019 foram o Brasil (3829 casos), Peru (3189 casos), 

Bolívia (1546 casos) e Colômbia (701 casos)23. 

O perigo do surgimento de surtos de FA urbana e de surtos globais 

resultaram na articulação internacional encampada pela OMS, denominada 

Estratégia para Eliminar a Epidemia de Febre Amarela (Iniciativa EYE). Esta 

estratégia prioriza ações focadas nos países mais vulneráveis, baseadas na 

prevenção (que inclui a vacinação) e preparo para epidemias24. 

A identificação do Aedes aegypti como transmissor do vírus, em 1900, foi 

seguida por ações de controle do vetor que resultaram em significativo declínio 

da doença fora das áreas tropicais endêmicas. A introdução da vacina febre 

amarela (VFA) no País em 1937, o intenso combate ao vetor e a imunização em 

massa na década seguinte levaram à eliminação da doença nas áreas urbanas 

no Brasil. O registro dos últimos casos da FA urbana no país ocorreu na cidade 

de Sena Madureira, Acre, em 1942. A partir dessa data, a FA urbana 

(transmitida por A. aegypti) não foi mais registrada e o ciclo de transmissão 

silvestre passou a predominar com registros de epidemias4.  

A partir de 2014, uma reemergência sem precedentes na história da FA 

silvestre no Brasil afetou, até junho de 2020, 18 estados de todas as regiões 

(Figura 1), resultando em 2.283 casos humanos e 779 óbitos (letalidade de 

34,1%), além de 1.810 epizootias em primatas não humanos confirmadas 
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laboratorialmente, com pelo menos 2.216 animais mortos. Os casos registrados 

nessa reemergência representam 84,7% dos casos da série histórica 

apresentada (Figura 2), e superam o número de casos confirmados desde a 

descrição do ciclo silvestre, em 1932, até 20135. 

 

Figura 1. Distribuição dos municípios do Brasil com casos humanos e/ou epizootias em 
PNH confirmados durante reemergência extra-amazônica da FA, por período de 
monitoramento (julho a junho), 2014/2015 a 2019/2020. 
 

 

Fonte: Ministério da Saúde5. 
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Figura 2. Distribuição dos casos humanos de FA registrados no Brasil, segundo a região 
do local provável de infecção, amazônica ou extra-amazônica, entre os períodos de 
monitoramento 1998/1999 e 2019/2020. 

 
Fonte: Ministério da Saúde5. 

 

A dispersão do vírus alcançou a costa leste brasileira, na região do bioma 

Mata Atlântica, que abriga uma ampla diversidade de primatas não humanos e 

de potenciais vetores silvestres, e, onde o vírus não era registrado há décadas. 

O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos 

incidindo entre dezembro e maio, e com surtos que ocorrem com periodicidade 

irregular, quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão 

(elevadas temperatura e pluviosidade; alta densidade de vetores e hospedeiros 

primários; presença de indivíduos suscetíveis; baixas coberturas vacinais; 

eventualmente, novas linhagens do vírus), podendo se dispersar para além dos 

limites da área endêmica e atingir áreas mais urbanas4.  

O vírus é mantido na natureza por transmissão entre primatas não 

humanos (PNH) e mosquitos silvestres arbóreos, principalmente dos gêneros 

Haemagogus e Sabethes, nas Américas e Aedes (Stegomyia), na África4. Em 

períodos de condições ideais para transmissão, um número maior de PNH 

adoece e morre, chamando atenção da sociedade na forma de epizootia. Tal 

fato representa o evento sentinela e define medidas de intensificação de 

vacinação nos moradores das regiões afetadas. Estima-se que o número de 

animais infectados aumenta em intervalos cíclicos, dependentes do crescimento 

da população suscetível de macacos em determinadas regiões, além da 



 

 

 

18 

densidade de vetores nas matas. Seres humanos podem ser infectados 

esporadicamente quando adentram a mata para trabalho ou turismo e são 

picados pelo mosquito silvestre infectado, apresentando a chamada FA silvestre, 

que pode ocorrer em surtos maiores ou menores, de acordo com o número de 

indivíduos não imunes expostos4.  

Sendo a FA silvestre uma zoonose, sua transmissão não é passível de 

eliminação, necessitando de vigilância e manutenção das ações de controle, 

especialmente por meio de cobertura vacinal adequada5. Uma pessoa com FA 

silvestre pode, porém, ser fonte para um surto da chamada FA urbana, 

transmitida principalmente pelo Aedes aegypti, um mosquito que vive nas 

cidades4.  

Os grandes desafios que se apresentam aos profissionais de saúde 

durante um surto de febre amarela silvestre são: oferecer assistência hospitalar 

de alta complexidade aos pacientes graves e vacinar, em curto espaço de 

tempo, muitas pessoas ainda não vacinadas, nos locais de ocorrência da 

doença. Essa última medida faz-se necessária para controlar assim a infecção, 

evitando a sua expansão para áreas urbanas, em áreas infestadas por 

mosquitos do gênero Aedes sp. e com baixa cobertura para a VFA ou ainda, 

baixa homogeneidade de cobertura vacinal4.  

O período de incubação (tempo entre a infecção pela picada do mosquito 

e o aparecimento de quadro clínico) médio varia entre 3 e 6 dias, podendo ser 

de até 10 a 15 dias. O período de transmissibilidade (tempo em que um 

indivíduo com febre amarela possui vírus no sangue e pode infectar um 

mosquito vetor se for picado) vai de 24 a 48 horas antes até 3 a 5 dias após o 

início dos sintomas. O mosquito infectado transmite o vírus por seis a oito 

semanas4. 

O espectro clínico da doença FA pode variar desde infecções 

assintomáticas até quadros graves e fatais, sendo importante destacar que a 

expressão da doença independe do contexto de transmissão, se urbano ou 

silvestre. Estima-se que quadros assintomáticos ocorram em aproximadamente 

metade dos casos infectados. O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo 

surgimento súbito de febre alta, geralmente contínua, cefaleia intensa e 

duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. O sinal de Faget (bradicardia 

acompanhando febre alta) pode ou não estar presente4.  
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Nas formas leves e moderadas os sintomas duram cerca de dois a quatro 

dias e são aliviados com o uso de sintomáticos, antitérmicos e analgésicos, e 

ocorrem em cerca de 20% a 30% dos casos. As formas graves e malignas 

acometem entre 15% e 60% das pessoas com sintomas que são notificados 

durante epidemias, com evolução para óbito entre 20% e 50% dos casos. Na 

forma grave, cefaleia e mialgia ocorrem em maior intensidade, acompanhadas 

de náuseas e vômitos frequentes, icterícia e pelo menos oligúria ou 

manifestações hemorrágicas, como epistaxe, hematêmese e metrorragia. 

Classicamente os casos de evolução maligna podem apresentar um período de 

remissão dos sintomas de 6 a 48 horas entre o 3º e 5º dias de doença, seguido 

de agravamento da icterícia, insuficiência renal e fenômenos hemorrágicos de 

grande monta4.  

 

2.2 Vacina febre amarela 

No Brasil estão disponíveis duas vacinas: a produzida por Bio-

Manguinhos – Fiocruz, utilizada pela rede pública e a produzida pela Sanofi 

Pasteur (Stamaril®), utilizada pelos serviços privados de vacinação e 

eventualmente pela rede pública25. Ambas são elaboradas a partir de vírus vivo 

atenuado, cultivado em ovo de galinha. A vacina de Bio-Manguinhos apresenta 

em sua formulação gelatina bovina, eritromicina, canamicina, cloridrato de L-

histidina, L-alanina, cloreto de sódio e água para injeção. Já a da Sanofi Pasteur 

contém: lactose, sorbitol, cloridrato de L-histidina, L-alanina e solução 

salina16,17,25.  

Pacientes com história de alergia a gelatina bovina, eritromicina ou 

canamicina podem receber a vacina produzida pelo laboratório Sanofi Pasteur 

(Stamaril®), que não contém tais componentes17. As duas vacinas têm perfis de 

segurança e eficácia semelhantes5,25. A VFA é altamente imunogênica (confere 

imunidade em 95% a 99% dos adultos vacinados, e em cerca de 90% das 

crianças pequenas)26. 

Em 2017, o Ministério da Saúde seguiu as orientações da OMS de ofertar 

apenas uma dose da VFA durante toda a vida. Porém, estudos científicos 

recentes demonstraram uma diminuição na resposta imunológica da criança que 

é vacinada muito cedo, aos 9 meses, como prevê o Calendário Nacional de 

Vacinação7. Por isso, em 2020, a recomendação foi atualizada e passou-se a 
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indicar uma dose de reforço para as crianças aos quatro anos de idade. 

Anteriormente, a VFA era ofertada apenas para algumas regiões do país com 

registro de casos da doença. Com o avanço de registro de casos em outras 

localidades, o Ministério da Saúde foi expandindo as áreas com recomendação 

de vacinação gradativamente. Após ampliação da VFA para todos os estados do 

Nordeste, o Brasil passou a ter todo seu território como área de recomendação 

de vacinação5,7.  

É importante lembrar que atualmente a dose utilizada é a padrão de 

0,5ml, mas na campanha vacinal de 2018, foram adotadas doses fracionadas 

(0,1ml) para maiores de 2 anos e não viajantes5,25. 

Os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo dia após a 

aplicação da vacina, razão pela qual a imunização deve ocorrer dez dias antes 

de se ingressar em área de risco da doença4.  

A conservação e a manipulação da vacina devem ser realizadas de 

acordo com normas técnicas estabelecidas pelo laboratório produtor, sendo de 

vital importância para a manutenção da sua qualidade imunogênica. A vacina 

reconstituída deve ser mantida em temperatura de 2°C a 8°C, preferencialmente 

a 5°C. Mantidas essas condições, o prazo de validade após reconstituição é de 

6 horas. A via de administração é subcutânea4.  

A VFA, por ser uma vacina de vírus atenuado, é contraindicada para 

pacientes imunocomprometidos, gestantes e lactantes de bebês menores de 6 

meses de vida (se de fato a VFA for necessária, deve-se suspender o 

aleitamento materno por dez dias após a imunização) (tabela 1)14. Em 

circunstâncias epidemiológicas especiais, de alto risco de exposição ao vírus da 

FA (com casos e ou epizootias confirmadas), embora haja poucos dados na 

literatura, a vacinação pode ser considerada. A decisão de vacinar deve ser 

tomada em conjunto com o médico assistente14,20,26. Quando indicada em 

menores de 2anos, recomenda-se não aplicar a VFA concomitantemente com 

outras vacinas de vírus vivos atenuados. Não há contraindicação da VFA para 

conviventes de pacientes imunocomprometidos26. 
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Tabela 1. Precauções e contraindicações da VFA. 

Crianças menores de 6 meses de idade 

Gestantes 

Pessoas com histórico de anafilaxia ao ovo ou a outros componentes da VFA 

Imunossupressão grave: HIV, neoplasias, doenças congênitas 

Transplantados ou em quimioterapia 

Uso de drogas imunossupressoras e imunobiológicos 

História de doenças do timo (timoma, miastenia gravis) 

Lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças autoimunes 

Fonte: ASBAI - Marinho et al. 201714. 

 

A VFA (atenuada) é uma das vacinas mais eficazes e seguras; entretanto, 

raramente eventos adversos graves (EAG) e até fatais têm sido notificados, e 

estão associados à disseminação do vírus vacinal27. A VFA está disponível para 

uso clínico desde 1930, e já foram aplicadas mais de 540 milhões de doses no 

mundo4.  

A VFA é administrada pela via subcutânea e a manifestação mais 

frequentemente referida é a dor no local de aplicação (4% em adultos, e um 

pouco menos em crianças pequenas), de curta duração (primeiro e segundo dias 

depois da aplicação), autolimitada e de intensidade leve ou moderada. 

Manifestações gerais como febre, cefaleia e mialgia têm sido os eventos 

sistêmicos mais frequentemente relatados após a VFA. A combinação dos três 

sintomas foi atribuível à VFA em aproximadamente 4% dos primovacinados e 

em menos de 2% dos indivíduos revacinados, nos três primeiros dias após a 

vacinação26. 

Nos EUA, foram relatados pelo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 

System) 938 eventos adversos à aplicação da vacina febre amarela entre 2007 e 

2013. Cabe ressaltar que naquele país a vacina não faz parte do calendário 

vacinal sistemático, e é indicada somente para viajantes que se dirigem a áreas 

endêmicas de febre amarela. Mais de 90% dos eventos adversos relatados nos 

EUA foram não graves, sendo a vacina considerada segura. A taxa de 

ocorrência de anafilaxia foi de 1,3/100.000 doses, sendo maior entre os menores 

de 18 anos, 2,7/100.000 doses27 

No Brasil, em estudos de pós comercialização, no período de 2000 a 

2015, a incidência de EAG relacionados à VFA foi de 0,3 caso por 100.000 
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doses administradas e a taxa de anafilaxia foi de 0,09 caso por 100.000 doses 

administradas26. 

Reações de hipersensibilidade associadas à VFA, tais como anafilaxia e 

manifestações alérgicas (exantema, urticária, broncoespasmo) são eventos 

raros e podem ocorrer como reação a qualquer um dos componentes da 

vacina28. Os EAG associados à VFA são: anafilaxia (hipersensibilidade), doença 

neurológica (encefalite, meningite, doenças autoimunes com envolvimento do 

sistema nervoso central e periférico) e doença viscerotrópica (infecção 

multissistêmica generalizada, semelhante às formas graves da doença)26. 

.  

2.3 Alergia à proteína do ovo 

A alergia ao ovo é uma das alergias alimentares mais frequentes em 

bebês e crianças pequenas8-11,19. Uma revisão europeia estimou uma 

prevalência geral de alergia ao ovo ao longo da vida de 2,5%10. Um estudo 

envolvendo 9 países europeus com bebês de até 2 anos encontrou a maior taxa 

de incidência no Reino Unido (2,18%) Algumas das taxas mais altas de alergia 

ao ovo são observadas na Austrália (8,9%)11. A alergia alimentar parece estar 

aumentando nas últimas décadas em todo o mundo8,11.  

No Brasil, os dados sobre prevalência de alergia alimentar são escassos e 

limitados a grupos populacionais, o que dificulta uma avaliação mais próxima da 

realidade. Leite, ovo, soja e trigo são os alimentos mais relacionados a alergias 

na infância, e são, geralmente, tolerados até a segunda década de vida. Menos 

de 10% dos casos persistem até a vida adulta9.  

As reações são mediadas principalmente pela Imunoglobulina E (IgE) e 

parcialmente por não IgE, podendo também ser constituídas por ambos os tipos. 

A clara do ovo contém mais de 20 proteínas e glicoproteínas diferentes. 

Ovomucóide (Gal d 1), ovalbumina (Gal d 2), conalbumina (ovotransferrina) (Gal 

d 3) e lisozima (Gal d 4) foram identificados como os principais alérgenos no ovo 

de galinha. Acredita-se que a alfa-livetina (Gal d 5) seja o principal alérgeno da 

gema do ovo, responsável pela síndrome do ovo de ave8,9.  

Os sintomas de alergia alimentar variam de acordo com o mecanismo 

imunológico. As reações mediadas por IgE são imediatas (segundos até cerca 

de 2 horas após a ingestão) e podem acometer a pele (urticárias, exantema, 

angioedema nos olhos e boca), sistema respiratório (sintomas nasais, 
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broncoespasmo abrupto), gastrintestinais (diarreia e/ou vômitos imediatos) ou 

sistêmicos (anafilaxia). As reações anafiláticas geralmente são reações mais 

graves, às vezes com potencial risco de morte. As reações não mediadas por 

IgE acometem principalmente o trato gastrintestinal (doença do refluxo 

gastroesofágico, diarreia, vômitos, muco e/ou sangue nas fezes), podendo 

culminar em prejuízos no ganho de peso e estatura. Essas reações são tardias, 

dias ou semanas após a introdução alimentar e geralmente associadas a 

múltiplos alimentos9. 

Na avaliação diagnóstica das reações adversas a alimentos, a história 

clínica tem papel fundamental. O seu valor depende muito da capacidade 

recordatória dos sintomas pelos pacientes, e da habilidade e sensibilidade do 

médico em diferenciar as manifestações causadas por hipersensibilidade 

alimentar daquelas relacionadas a outras condições. A determinação da IgE 

específica auxilia apenas na identificação das alergias alimentares mediadas por 

IgE e nas reações mistas, e este é um dado fundamental. A pesquisa de IgE 

específica ao alimento suspeito pode ser realizada tanto in vivo, por meio dos 

testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, como in vitro, pela dosagem da 

IgE específica no sangue. O teste de provocação oral (TPO) é considerado 

padrão ouro no diagnóstico da alergia alimentar29. No entanto, tem 

desvantagens relacionadas ao tempo necessário para sua execução, custos 

envolvidos, e necessidade de estrutura física e de equipe médica treinada para 

atendimento de possíveis reações graves, o que limita sua utilização na prática 

clínica, sendo geralmente utilizados para fins de pesquisa29. 

Os testes cutâneos (TC) avaliam a sensibilização aos alérgenos. São 

testes simples, rápidos, podem ser realizados no próprio consultório de médico 

capacitado e requerem cuidados em sua execução e interpretação. A utilização 

de extratos padronizados confere a estes testes valores preditivos positivos de 

no máximo 60%, mas raramente são positivos na ausência de alergias mediadas 

por IgE (valor preditivo negativo de até 95%). São considerados testes positivos 

quando houver formação de pápula com pelo menos 3 mm de diâmetro médio, 

reação com o controle positivo (solução de histamina) e ausência de pápula com 

o controle negativo (excipiente da solução). Não há restrição de idade para a 

realização do teste, entretanto, deve-se ter em mente que crianças menores de 
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6 meses de idade podem não ter sido expostas a vários alimentos, 

impossibilitando a formação de anticorpos29. 

Da mesma forma referida para os testes cutâneos, valores de corte para 

níveis de IgE sérica específica que pudessem minimizar a chance de testes de 

provocação oral foram identificados em diferentes amostras populacionais. Os 

resultados divergiram entre os estudos, de acordo com o fenótipo da doença, 

idade e características regionais de cada população. Desta forma, não é 

possível predizer valores universais de IgE específica, a partir dos quais a 

chance de reação clínica seria maior29. 

Os níveis de IgE sérica específica eram originalmente mensurados pelo 

teste de quimiluminescência (emissão de luz). O teste imunoenzimático ELISA 

(Enzyme-linked immuno sorbent assay) permitiu a detecção de todas as classes 

de anticorpos. O RAST (radioalergosorvência) foi uma variação do ELISA 

empregado durante muito tempo. Atualmente, foi substituído por outro método 

de maior sensibilidade, a fluorescência enzimática, utilizada nos testes 

ImmunoCAP®30. Até o momento, o teste mais utilizado para determinar a IgE 

específica de alérgenos é o ImmunoCAP®29,30.  

Atualmente, o tratamento da APO consiste essencialmente na eliminação 

mínima com base na identificação correta do alérgeno causador. Embora a 

imunoterapia oral seja promissora como protocolo de indução de tolerância, 

várias questões e preocupações ainda permanecem, predominantemente em 

relação à segurança19,29. 

 

2.4 Alergia ao ovo e vacina febre amarela 

Em relação as vacinas disponíveis no Brasil que contêm ovo, sabemos 

que a tríplice viral SCR (sarampo, caxumba e rubéola) é cultivada em 

fibroblastos de galinha, sendo a quantidade de proteína do ovo desprezível 

(picogramas) e insuficiente para causar uma reação em pacientes alérgicos ao 

ovo26.  

A APO pode ser causa de hipersensibilidade à vacina influenza e febre 

amarela31. A vacina influenza é cultivada em fluido alantoide de ovos 

embrionados de galinha, podendo conter alguma quantidade de proteína do ovo. 

No geral, as vacinas influenza comercializadas hoje contêm menos do que 

1,2μg/ml de proteínas do ovo32. 
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A APO já foi considerada uma contraindicação à vacina influenza, mas 

estudos que incluíram 4.300 indivíduos com história de APO, dos quais 650 

referiram reação anafilática, mostraram ter boa tolerância à vacina. Hoje a 

recomendação é que pacientes com anafilaxia a ovo recebam a vacina influenza 

e permaneçam em observação por 30 a 60 minutos33,34. 

A VFA contém excipientes capazes de desencadear reações de 

hipersensibilidade, entre outras reações adversas28. No processo de fabricação 

da VFA o vírus vivo atenuado é inoculado em ovos embrionados de galinha12-

17,28. Os embriões de galinha são homogeneizados e centrifugados. A vacina não 

é aquecida em nenhum momento de sua produção, assim quantidades residuais 

de proteína do ovo podem estar presentes. Na VFA (Sanofi EUA), a faixa de 

concentração de ovo variou de 2,43μg/ml a 4,42μg/ml, de acordo com o lote da 

vacina12. A legislação da União Europeia estabeleceu uma concentração 

máxima de 2μg/ml de proteína do ovo, como concentração segura, em pacientes 

com anafilaxia ao ovo13,35. As concentrações de ovalbumina geralmente não são 

relatadas e podem variar entre as marcas e lotes de vacinas18,31. Não existe a 

informação da concentração exata de ovalbumina ou proteínas do ovo nas bulas 

das vacinas administradas e comercializadas no Brasil16,17.  

Além da ovalbumina, podem ser considerados como possíveis 

causadores de reação de hipersensibilidade à VFA: o próprio agente vacinal 

(vírus vivo atenuado da febre amarela), gelatina bovina, eritromicina, 

canamicina, látex (sendo estes quatro últimos presentes apenas em algumas 

apresentações da vacina), e proteína da galinha. Foram relatados casos de 

erupção cutânea, urticária, broncoespasmo e reações anafiláticas, inclusive com 

choque, após a aplicação da vacina27. No entanto, a taxa estimada de anafilaxia 

é baixa (0,8 casos /100.000 doses aplicadas)12. 

O questionamento sobre alergia a ovo é considerado adequado para 

todas as pessoas que irão receber a VFA. Devemos lembrar que em crianças 

sem qualquer história clínica compatível com APO e que estejam em introdução 

da alimentação complementar, não há nenhuma evidência sobre a necessidade 

de ingestão prévia do ovo à vacinação de febre amarela12,33. Um aspecto 

importante a ser considerado é se o paciente refere tolerar o ovo cozido ou frito, 

mas não sabe se tolera o ovo cru. Como a VFA não é aquecida em nenhum 

momento de seu processo de fabricação, mesmo o paciente que tolera o ovo 
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cozido/frito pode apresentar reação à vacina36. Se o indivíduo tem diagnóstico 

ou suspeita clínica de alergia a ovo, deve ser encaminhado ao alergista para 

melhor avaliação da gravidade e realização de investigação de possível 

sensibilização a ovo pelos testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e ou a 

quantificação de IgE específica sérica14,18,20. 

Abaixo, está listada a conduta diante de suspeita de reações alérgicas à 

vacina febre amarela ou algum de seus componentes14:  

1. Reações locais leves e sintomas como febre, são comuns após 

vacinação, não caracterizam alergia e não contraindica doses futuras.  

2. Reação de hipersensibilidade tardia causada por constituintes das 

vacinas, caracterizada por um nódulo no local da aplicação, é rara e não 

contraindica doses futuras.  

3. Colher história clínica minuciosa e definir a natureza e o tempo de 

início de ocorrência dos sintomas após ingestão de ovo e/ou seus derivados. 

Sintomas inespecíficos como flatulência, cefaleia e mal-estar isolados não 

caracterizam alergia. 

Além disso, também há um algoritmo a ser seguido em pacientes com 

suspeita de história prévia de reação alérgica ao ovo14:  

1. Se o paciente ingere ovo sem reação, a vacina deve ser 

administrada rotineiramente.  

2. Quando o quadro clínico é de natureza e tempo de início constante 

com reação IgE-mediada em um único sistema (ex.: urticária, angioedema, 

prurido, rash etc.), a vacina deve ser administrada em ambiente com recursos 

para reanimação com observação por, no mínimo, 30 minutos.  

3. Quando o quadro clínico é de natureza e tempo de início 

consistentes com anafilaxia a ovo ou derivado e/ou dose prévia ou outros 

componentes, deve ser realizado protocolo de investigação com especialista em 

alergia.  

Os protocolos na literatura de investigação e conduta, nos pacientes com 

história de anafilaxia ao ovo e/ou derivado para vacina febre amarela, incluem 

testes alérgicos e dessensibilização à vacina. No entanto, é necessária a 

presença de profissional treinado para realização, em ambiente capaz de 

atender e tratar possíveis reações adversas graves14,15,18,20,35-37. 
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O procedimento de teste alérgico para vacina febre amarela em pacientes 

anafiláticos ao ovo consiste no teste de puntura com a vacina pura, seguido do 

teste intradérmico com a vacina diluída (1:100), caso o teste inicial de puntura 

seja negativo. A técnica de dessensibilização à vacina nos indivíduos com teste 

alérgico positivo para VFA consiste na aplicação gradual da vacina, em doses 

crescentes, até completar o volume da dose total (anexo 1)14. 

 

2.5 Evento adverso pós-vacinação e os Centros de Referência para 

Imunobiológico Especial 

As vacinas são reconhecidas como uma das conquistas de maior impacto 

em Saúde Pública do século passado, reduzindo de modo significativo a 

morbidade e mortalidade associadas a grande número de doenças infecciosas. 

No entanto, em casos raros, as vacinas podem causar doença ou eventos 

adversos pós-vacinação (EAPV). Em um estudo nacional publicado em 2005, de 

157 casos de eventos adversos a vacinas, as reações de hipersensibilidade 

corresponderam a 13,4% dos casos de reações sistêmicas20. 

Um EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, 

não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina 

ou outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode 

ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou 

achado laboratorial anormal. Os eventos adversos passíveis de serem 

imputados às vacinações são apenas uma fração dos que ocorrem após as 

vacinações26.  

Eles podem ser inesperados ou esperados, tendo em vista a natureza e 

as características do imunobiológico, bem como o conhecimento já disponível 

pela experiência acumulada. Entre os eventos esperados, incluem-se aqueles 

relativamente comuns, como febre, dor e edema locais, ou mesmo eventos mais 

graves, como convulsões febris, episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia 

etc. Eventos inesperados são aqueles não identificados anteriormente, às vezes 

com vacinas de uso recente, como ocorreu com a vacina rotavírus 

rhesus/humana (Rotashield®) associada à invaginação intestinal, ou, inclusive, 

com vacinas de uso mais antigo, como visceralização e falência múltipla de 

órgãos, observada muito raramente após a VFA26. 
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São considerados eventos adversos por reações de hipersensibilidade, 

ligados às chamadas reações de hipersensibilidade, descritas por Gell e 

Coombs26:  

1. Reações de tipo I, anafiláticas, mediadas por IgE, mais frequentes 

em indivíduos alérgicos. Podem ocorrer após qualquer vacina ou soro, 

especialmente os de origem não humana (equina). Podem estar relacionadas a 

determinadas substâncias presentes nas vacinas, como: a. Resíduos de linhas 

celulares ou embriões em que se cultivam os vírus vacinais. b. Substâncias 

utilizadas nos meios de cultura. c. Outras substâncias, agregadas durante a 

preparação e a purificação da vacina (por exemplo, antibióticos, conservantes, 

estabilizantes ou adjuvantes).  

2. Reações de tipo II, ligadas à formação de anticorpos que se fixam a 

células do organismo, levando à sua destruição por ação do complemento e por 

linfócitos que se fixam aos anticorpos, provocando destruição celular. Esse 

mecanismo provavelmente está envolvido na destruição da bainha de mielina 

dos nervos, que pode ocorrer após certas vacinas virais vivas ou após vacina 

raiva preparadas em tecido nervoso, ocasionando doenças como a 

encefalomielite disseminada aguda (ADEM) ou a Síndrome de Guillain-Barré 

(SGB).  

3. Reações de tipo III, provocadas pela formação de complexos 

imunes, que ocasionam vasculite e necrose tecidual no sítio da aplicação, como 

pode ocorrer após número de doses repetidas de vacinas difteria e tétano 

(fenômeno de Arthus), ou manifestações generalizadas, como na doença do 

soro. 

4. Reações de tipo IV, chamadas de hipersensibilidade tardia, que 

envolvem a imunidade celular, com linfócitos T citotóxicos direcionados contra 

alvos do próprio corpo, a exemplo do que ocorre na síndrome de Guillain-Barré e 

na encefalomielite pós-infecciosa aguda. As manifestações também podem ser 

localizadas em indivíduos que apresentam reações cutâneas à neomicina e ao 

timerosal, usados como conservantes em várias vacinas. 

As reações alérgicas podem ser de início agudo ou tardio. A maioria das 

reações de início agudo são reações de hipersensibilidade do tipo I mediadas 

por anticorpos IgE pré-formados contra um componente da vacina. A 

importância de distinguir as reações mediadas por IgE de início agudo se deve 
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ao risco da anafilaxia, reação alérgica grave de risco imediato à vida. Essas 

reações imediatas geralmente ocorrem desde poucos minutos após a exposição 

ao alérgeno até 4horas após. Os sintomas mais comuns de hipersensibilidade 

de início agudo, mediados por IgE, variam entre urticária, angioedema até a 

anafilaxia31. 

A incidência estimada da anafilaxia é de 10 a 20 casos por 100.000 

pessoas por ano, com observação de tendência a aumento desta entidade nas 

últimas décadas. Com vacinas, esta incidência é ainda mais baixa – cerca de um 

caso por milhão de doses20. Nos EUA, o risco de anafilaxia é estimado em de 

1,3 por milhão de doses de vacina38.  

A anafilaxia é a forma mais grave de reação de hipersensibilidade IgE 

mediada, envolve mais de um órgão ou sistema e é potencialmente fatal (figura 

3)39. 

Os critérios clínicos para o diagnóstico de anafilaxia incluem uma das 

definições abaixo40:  

1. Doença de início agudo (minutos a horas) com envolvimento da 

pele e/ou mucosas (urticária, prurido ou rubor facial, angioedema) e 

comprometimento respiratório (dispneia, broncoespasmo, estridor, redução do 

pico de fluxo expiratório, hipoxemia) ou redução da pressão arterial/sintomas de 

disfunção de órgão terminal (síncope, convulsão, incontinência);  

2. Duas ou mais das seguintes manifestações que ocorrem em 

minutos a horas após a exposição a um provável alérgeno: envolvimento de 

pele/mucosas, comprometimento respiratório; redução da pressão sanguínea ou 

sintomas associados; sintomas gastrointestinais persistentes (cólicas, vômitos);  

3. Redução da pressão sanguínea após exposição (minutos a horas) 

a um alérgeno conhecido para determinado paciente. 
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Figura 3. Quadro clínico de anafilaxia. 

 
Fonte: Simons et al. WAO guidelines for the assessment and management of 
anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 201139. 

 

A conduta diante da suspeita de uma anafilaxia deve seguir prontamente 

as seguintes etapas: avaliar a circulação, as vias aéreas, a respiração, o estado 

de consciência, a pele e o peso corporal; posicionar corretamente o paciente 

(posição supina com elevação dos pés) e administrar adrenalina29. A rapidez do 

tratamento é fator fundamental para a recuperação do paciente, sendo o atraso 

na administração de adrenalina identificado como um fator relacionado ao 

desfecho desfavorável22. 

A terapia de primeira linha e a mais importante em anafilaxia é a 

administração de adrenalina ou epinefrina. A via adequada para tratamento da 

anafilaxia é a via intramuscular (administrar preferencialmente no músculo vasto 

lateral da coxa) nas doses recomendadas (0,3-0,5mL da diluição 1:1000 

(0,01mg/kg em crianças – máximo 0,3mL). Quando necessário, repetir a cada 5-

15 minutos, no máximo por três vezes. Certifique-se de que o usuário 

permaneça em uma posição reclinada após o recebimento de uma injeção de 

epinefrina, monitorando-o perto. Todos os vacinados que recebem epinefrina de 

emergência devem ser imediatamente transferidos a um hospital, para avaliação 

e observação. Como os sintomas de uma reação anafilática podem ocorrer 

novamente após a reação inicial (anafilaxia bifásica) em até 23% dos adultos e 
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até 11% das crianças, a hospitalização é recomendada para monitoramento. 

Geralmente, os pacientes são monitorados pelo menos por 12h26. 

As definições de casos de EAPV são cruciais em estudos 

epidemiológicos, bem como em ensaios clínicos. Em 2007, a Brighton 

Collaboration publicou uma definição de caso padronizada para anafilaxia após 

vacinação. As definições da Brighton Collaboration são geralmente aceitas como 

as definições de caso de vigilância padrão ouro para eventos adversos pós-

vacinação, incluindo anafilaxia38. 

Um evento adverso grave (EAG) após uma vacinação é qualquer evento 

clinicamente relevante que26: 

1. Requeira hospitalização 

2. Possa comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de 

morte e que exija intervenção clínica imediata para evitar o óbito 

3. Cause disfunção significativa e/ou incapacidade permanente 

4. Resulte em anomalia congênita.  

5. Ocasione o óbito.  

Eventos clinicamente relevantes em pacientes que não necessitem 

internação, tais como broncoespasmo, discrasias sanguíneas e convulsões 

febris, por terem potencial de gravidade, devem ser investigados e 

acompanhados. É muito importante diferenciar “gravidade” e “intensidade” (esta 

última inadequadamente traduzida em alguns textos como severidade). Um 

evento pode ser leve, moderado ou intenso, independentemente de ser ou não 

grave, como uma hiperemia local intensa26.  

Evento adverso não grave (EANG) é qualquer outro evento que não 

esteja incluído nos critérios de evento adverso grave (EAG). Os eventos não 

graves não representam risco potencial para a saúde do vacinado, embora 

também devam ser cuidadosamente monitorados, pois podem sinalizar um 

problema potencialmente maior em relação à vacina ou à imunização, ou ter um 

impacto sobre a aceitabilidade da imunização em geral26. É importante lembrar 

que qualquer EAG deve ser informado e notificado 4,26. 

A recomendação para os indivíduos com histórico de evento adverso pós-

vacinação ou com história de alergia a algum componente vacinal (exemplo: 

proteína do ovo, leite, eritromicina, entre outros) é procurar centros 

especializados de imunização, como os CRIE onde poderão receber orientações 
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quanto a aplicação segura de vacinas e avaliar opções como a vacinação sob 

supervisão médica, dessensibilização, fracionamento de doses, entre outras21. 

Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) foram 

criados com o intuito de beneficiar uma parcela da população que, por alguns 

motivos, não podem utilizar as vacinas disponibilizadas na rede pública. As 

indicações dos Imunobiológicos Especiais do CRIE beneficiam pacientes que 

podem ser agrupados em três principais categorias21:  

1. Profilaxia em pré-exposição a agentes infecciosos de determinados 

grupos de risco. 

2. Substituição de produtos disponíveis na rotina do país, quando não 

puderem ser utilizados devido à hipersensibilidade ou eventos adversos graves 

em usos anteriores. 

3. Imunização de indivíduos com imunodeficiências. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a febre amarela é um grave problema de saúde no 

Brasil, e que o número de casos da doença atingiu índices alarmantes nos 

últimos anos6,8, é de extrema importância que toda a população, inclusive 

pediátrica, seja imunizada contra esse vírus. Uma vez que a alergia ao ovo é 

prevalente principalmente na infância, estudos são necessários para avaliar o 

risco real entre a associação de alergia a ovo e a administração da VFA nesta 

população. 

No presente estudo, foi avaliado se há fatores determinantes no 

desencadeamento de reação adversa imediata a VFA, procurando assim, 

contribuir com recomendações de segurança para a administração da vacina 

febre amarela em crianças alérgicas ao ovo, e indiretamente, contribuir para a 

prevenção desta doença de alta morbidade e mortalidade. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Principal 

Descrever as reações adversas do tipo imediata à vacina febre amarela 

(VFA) em crianças encaminhadas a um centro de referência para 

imunobiológicos especiais (CRIE) por alergia à proteína do ovo (APO) 

conhecida, com ou sem diagnóstico comprovado. 

 

4.2 Objetivos Secundários 

I. Caracterizar demograficamente e clinicamente a população 

encaminhada ao CRIE para VFA.  

II. Verificar se há fatores determinantes tais como idade, gravidade da 

APO e ou IgE sérica específica na reação adversa imediata à VFA.  

III. Relacionar teste alérgico para VFA e dessensibilização à vacina 

com a presença e gravidade da reação imediata à VFA. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 População 

Crianças, de ambos os gêneros, com idade entre 9 meses e 12 anos, 

11meses e 29 dias, vacinadas para febre amarela no CRIE/SMS/HMRM-RJ, por 

indicação de alergia ao ovo, entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, período 

de surto de FA e alta procura pela vacina.  

O encaminhamento dessas crianças ao centro de referência foi realizado 

pelo seu profissional de saúde assistente, através de um documento formal, para 

aplicação da VFA com a justificativa de APO. 

 

5.2 Tipo de estudo e local de realização 

Trata-se de um estudo transversal, realizado através do levantamento de 

dados retrospectivos de pacientes vacinados no Centro de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (CRIE) / Secretária Municipal de Saúde / Hospital 

Municipal Rocha Maia, localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

A recomendação para os indivíduos com histórico de evento adverso pós-

vacinação (EAPV) ou com história de alergia a algum componente vacinal 

(exemplo: proteína do ovo, leite, eritromicina) é procurar centros especializados 

de imunização, como os CRIE, onde poderão receber orientações quanto a 

aplicação segura de vacinas e avaliar opções como a vacinação sob supervisão 

médica, dessensibilização, fracionamento de doses, entre outras21. No estado do 

Rio de Janeiro, para pacientes com idade até 12 anos, 11 meses e 29 dias, 

independente do município de residência, a orientação é procurar o CRIE que 

está localizado no Hospital Municipal Rocha Maia SMS/RJ, através de 

encaminhamento de profissional de saúde22. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS/RJ; 

número do CAAE: 33512620.9.0000.5279 / número do parecer: 4.335.525 

(Apêndices 1 e 2). 

 

5.3 Protocolo atendimento CRIE 

No CRIE do Hospital Municipal Rocha Maia SMS/RJ, são realizados em 

média 7.000 atendimentos por ano. A rotina do serviço segue o manual do CRIE 

do Ministério da Saúde e as orientações das Sociedades Brasileiras de Pediatria 
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(SBP), de Imunizações (SBIm) e de Alergia e Imunologia (ASBAI), que 

consideram o risco potencial de uma reação de hipersensibilidade nos pacientes 

com APO ao receber uma vacina que contém ovo14,20,21. 

Para que ocorra a aplicação da vacina em pacientes com APO, é 

obrigatório a assinatura do termo de esclarecimento e autorização da vacina 

febre amarela, pelo responsável (anexo 2). 

As crianças que foram encaminhadas para VFA com diagnóstico de APO 

receberam atendimento prévio pelo médico pediatra do serviço, que realizou 

uma anamnese dirigida com objetivo de avaliar a gravidade clínica e laboratorial 

da APO e o risco de reação imediata à VFA.  

Após avaliação médica inicial, as crianças identificadas com história de 

alergia leve ou moderada ao ovo receberam a VFA sob supervisão e observação 

no local por 30 a 60 minutos. Já as crianças com quadro clínico e laboratorial de 

alergia grave ou anafilaxia ao ovo foram encaminhadas para avaliação com o 

alergista do serviço.  

Nos casos de história sugestiva de anafilaxia ao ovo e/ou com alto risco 

para anafilaxia a VFA, foi oferecido pelo alergista do serviço a realização do 

teste alérgico para VFA. Esse procedimento consiste no teste de puntura com a 

vacina pura, seguido do teste intradérmico com a vacina diluída (1:100), caso o 

teste inicial de puntura seja negativo. As crianças que apresentaram resultado 

positivo em alguma das etapas do teste alérgico, receberam a VFA sob 

dessensibilização, conforme protocolo previamente estabelecido, em ambiente 

seguro e sob monitorização contínua (anexo 1).  

Crianças que apresentaram reações imediatas à VFA, no período de 

observação de 30 a 60 minutos, foram medicadas quando necessário e 

orientadas após alta. As reações consideradas como EAPV foram notificadas a 

vigilância em saúde, pelo médico do serviço (anexo3) (figura 4). 
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Figura 4. Fluxo de atendimento dos pacientes com APO para VFA no CRIE/HMRM. 

 
 

A vacina Bio-Manguinhos, no período da campanha nacional contra FA, 

ocorrida no ano de 2018, foi aplicada na dose padrão com o volume de 0,5ml 

nos indivíduos menores de 2 anos e viajantes e na dose de campanha, com 

0,1ml nos demais (maiores de 2 anos e não viajantes). 

 

5.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo a população pediátrica com idade entre 

9meses e 12anos, 11meses e 29dias, vacinada para febre amarela, no serviço 

do CRIE/SMS/HMRM-RJ, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019.  

Foram excluídos do estudo os vacinados que não foram encaminhados 

por APO, através de um documento formal, para aplicação da VFA no CRIE 

(exemplo alergia a eritromicina); os revacinados e aqueles que não ficaram sob 

observação após a aplicação, no período indicado pelo médico, conforme 

protocolo. 
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5.5 Levantamento de dados 

Os dados foram coletados a partir dos registros do Sistema SI-PNI 

(Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da 

Saúde), das anamneses dirigidas, que incluíram dados determinados pelos 

médicos do serviço para definir o nível de gravidade APO e das notificações de 

EAPV realizadas pelos médicos do serviço. 

 

 5.6 Variáveis analisadas no estudo 

No presente estudo, foram  analisadas as seguintes variáveis: dados 

demográficos, tais como idade no momento da aplicação, gênero e cor;  

especialidade do profissional assistente que encaminhou a criança com o 

diagnóstico APO; informações clínicas e laboratoriais da anamnese dirigida pelo 

médico do CRIE, que basearam o diagnóstico para o encaminhamento;  

presença de comorbidades como outras doenças alérgicas associadas a APO; 

resultado do teste alérgico para VFA, quando realizado pelo alergista do CRIE;  

dose, forma de aplicação da VFA (se sob dessensibilização ou não) e sintomas 

de reação imediata à VFA, quando presentes no período de observação. 

As informações clínicas do diagnóstico de APO, relatadas nos 

atendimentos médicos do CRIE na anamnese dirigida, foram coletadas e 

estratificadas em sinais e sintomas ao ovo prévios à vacinação.  

As informações dos exames complementares (pesquisa de sensibilização 

alérgica in vivo e in vitro) do diagnóstico APO, solicitadas pelos médicos 

assistentes e relatadas, também foram coletadas e estratificadas.  

A pesquisa de sensibilização in vivo, através do teste alérgico de puntura 

(ou prick) para ovo e/ou seus componentes, quando realizado pelos médicos 

assistentes, foi coletada e identificada como TP negativo ou positivo. O teste de 

provocação oral para ovo não foi analisado neste estudo por raramente ter sido 

utilizado na prática clínica. 

A pesquisa de sensibilização in vitro, com a dosagem de IgE sérica 

específica para ovo e/ou seus componentes é realizada principalmente pelo 

método fluoroenzimainunoensaio, através dos testes Immunocap® (Thermo 

Fischer Scientific)29,30.  

Os resultados de IgE sérica específica para ovo, clara de ovo e/ou 

ovalbumina, quando informados, foram identificados como não detectável e 
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detectável, sendo os resultados detectáveis classificados em baixo, moderado e 

alto (tabela 2), conforme as referências dos laboratórios em que foram 

realizados (diversos laboratórios de análises clínicas do Estado do Rio de 

Janeiro).  

A data de realização dos exames, quando registrada, também foi 

coletada. 

 

Tabela 2. Classificação da IgE sérica específica para ovo e/ou seu componente. 

Faixa (kU/L) Classificação 

Não detectável 

<0,10 

 

Não detectável 

Detectável 

0,10 a 0,70 

 

Baixo 

0,70 a 3,50 Moderado 

>3,50 Alto 

 

5.7 Cálculo amostral 
Foi utilizada uma amostra de conveniência usando-se dados levantados 

no período de estudo. 

 

5.8 Análise estatística 

Após coleta, os dados foram tabulados em Excel v.10 e analisados pelo 

software estatístico SPSS v.19.0. Os resultados obtidos foram apresentados de 

maneira descritiva através de médias, desvios padrão, medianas e frequências. 
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6 RESULTADOS 

 

Novecentos e vinte pacientes foram encaminhados ao CRIE/SMS/HMRM-

RJ para vacinação contra FA. Entre estes, noventa e um foram excluídos do 

estudo por: ausência da indicação de APO; serem revacinados; estarem fora da 

faixa etária ou não terem permanecido no local durante o período necessário.  

No total, o estudo incluiu 829 crianças vacinadas para FA com possível 

APO no período de 2018 a 2019.  

 

6.1 Dados demográficos 

O gênero masculino correspondeu a 55% da amostra. A faixa etária da 

população variou entre 9 meses e 12 anos, com média de idade de 3 ± 2 anos e 

mediana de 1 ano e 11 meses (tabela 3). 

 

Tabela 3. Gênero e idade na população de 829 vacinados para VFA no CRIE/HMRM. 

Variável  

Gênero n (%) 

Masculino 460 (55) 

Feminino 369 (45) 

 Total: 829 (100) 

Idade  

Mínima – Máxima 9 meses – 12 anos 

Mediana 1 ano e 11 meses 

Média (anos ± DP) 3 ± 2 

Idade n (%)  

<2anos 423 (51) 

2 a 5anos 235 (28) 

5 a 12anos 171 (21) 

 Total:829 (100) 

DP=desvio padrão 

 

A idade preconizada para aplicação da VFA é de 9 meses. No entanto 

92% (n=765) das crianças foram vacinadas com atraso, após o período 

recomendável pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde 

(figura 5). 
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Figura 5. Distribuição de acordo com a idade na população de 829 vacinados para VFA 
no CRIE/HMRM. 

 

 

 

A informação sobre a cor referida foi descrita em 180 (22%) crianças 

(tabela 4). 

 

Tabela 4. Cor referida na população de 829 vacinados para VFA no CRIE/HMRM. 

Variável n (%) 

Cor* 

Branca 130 (72) 

Negra 20 (11) 

Parda 30 (17) 

 Total: 180 (100) 

* informação não disponível em 78% dos casos (n=649). 

 

6.2 Critérios diagnósticos de alergia à proteína do ovo 

Foram encontrados os seguintes critérios para avaliação do diagnóstico 

presumido de APO: sinais e sintomas após exposição ao ovo (n=688 / 83%); 

teste de puntura (TP) para ovo e/ou seus componentes (n=190 / 23%) e IgE 

sérica específica para ovo, clara de ovo e/ou ovalbumina (n=563 / 68%) (tabela 

5). 
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Tabela 5. Número de crianças conforme os critérios diagnósticos de APO. 

Critérios diagnósticos 
 de APO 

 
Sintomáticos 

ao ovo 

 
Assintomáticos 

ao ovo 

 
Não 

informado 
Total 

n=623 n=65 n=141 n=829 

TP para ovo/componentes          

Negativo  18 5 1 24 

Positivo 146 9 11 166 

Não informado 459 51 129 639 

    n=829 

IgE sérica específica para 
ovo/componentes 

  
      

Não detectável* 59 3 2 64 

Detectável** 407 54 38 499 

Não informado 157 8 101 266 

    n=829 

*Não detectável para clara, ovo e/ou ovalbumina em pelo menos um destes. 
**Detectável para clara, ovo e/ ou ovalbumina em pelo menos um destes. 

 

 

Dentre o grupo de crianças assintomáticas a ingestão de ovo (n=65), 55 

(85%) tiveram seu encaminhamento baseado em pelo menos um exame de 

sensibilização ao ovo e/ou seus componentes positivo. Sendo 54 crianças com 

IgE detectável, 8 com IgE detectável e TP positivo e 1 com IgE não informada e 

TP positivo. Foi observado que 42% (n=27) deste grupo de assintomáticos, era 

composto de lactentes. 

Dentre o grupo de sintomas não informados (n=141), foram identificadas 

42 (30%) com pelo menos um exame positivo de sensibilização ao ovo: 38 com 

IgE detectável, 7 com IgE detectável e TP positivo e 4 com IgE não informada e 

TP positivo. 

No total, foram identificadas 720 (87%) crianças com sintomas pós 

exposição ao ovo, e/ou IgE sérica específica e/ou teste cutâneo positivo para 

ovo/componentes.  

Não houve crianças assintomáticas com exame de pesquisa de IgE para 

o ovo e seus componentes negativa, mas em 6 crianças com registro de 

ausência de sintomas ao ovo não havia a informação sobre resultados da 

pesquisa de IgE sérica específica ou TP para ovo e ou seus componentes.  

Também não houve crianças com registros de sintomas não informados e 

exame de pesquisa de IgE mais TP para o ovo e seus componentes negativa. 

Duas crianças com registros sem informações sobre sintomas tiveram pesquisa 
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IgE sérica específica para pelo menos um dos componentes do ovo não 

detectável, mas com TP para ovo não realizado ou não informado. 

Em 12% (n=97) não foram encontradas informações sobre sintomas ou 

exames de pesquisa para o diagnóstico de APO. 

  

6.2.1 Sinais e sintomas de alergia à proteína do ovo 

Dentre o total de 623 crianças (91%) com registros de informações sobre 

a presença de sinais e sintomas após exposição ao ovo, 490 (79%) tiveram 

manifestações cutâneas, 219 (35%) gastrointestinais, 67 (11%) respiratórias e 

48 (8%) neurológicas. Em 28% (n=172) das crianças havia o registro de sinais e 

sintomas de APO em mais de um órgão ou sistema. No entanto, a informação de 

anafilaxia ou suspeita de anafilaxia prévia ao ovo foi descrita em apenas 22 (4%) 

crianças (tabela 6).  

 

Tabela 6. Presença de sinais e sintomas de APO nos diferentes sistemas. 

Variável N %  

Sistemas com sinais e sintomas de APO *   

Cutâneo 490 79 

Gastrointestinal 219 35 

Respiratório 67 11 

Neurológico 48 8 

Dois ou mais sistemas acometidos 172 28 

Total de sintomáticos 623 100 

* informação disponível em 83% dos casos (n=688) 

 

Os sinais e sintomas de APO mais relatados foram: urticária (58%), 

dermatite (29%), vômito (26%), diarreia (14%), angioedema (10%), tosse (8%), 

irritabilidade (7%), dor abdominal (6%), rinite (4%) e anafilaxia (4%) (figura 6). 
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Figura 6. Distribuição dos sinais e sintomas de APO. 

 

Dentre o grupo de crianças com sintomas neurológicos, três crianças 

tiveram apenas irritabilidade como sintoma isolado após exposição ao ovo. Nas 

outras 45 crianças com sintomas neurológicos houve a associação de outros 

sistemas não neurológicos. 

A informação sobre o intervalo dos sintomas de APO e a data de 

aplicação da VFA não foi relatada. No grupo de sintomáticos, 356 (57%) eram 

lactentes na data de aplicação da VFA. 

 

6.2.2 Exames de sensibilização ao ovo e/ou seus componentes 

A pesquisa de sensibilização in vivo, pelo teste de puntura para ovo ou 

clara de ovo foi descrita em 190 (23%) crianças, sendo 87% positiva. 

Entre os componentes do ovo analisados, as dosagens de IgE sérica para 

clara de ovo, ovalbumina e ovo foram mais frequentemente encontradas, 

correspondendo respectivamente a 92%, 20% e 17% dos resultados 

encontrados. Em 563 (68%) crianças havia descrição de pelo menos um destes 

(ovo, clara de ovo e/ou ovalbumina). 

No total, 499 (89%) crianças apresentaram resultados detectáveis de IgE 

sérica específica, indicativos de sensibilidade, para ovo, clara e/ou ovalbumina, 

sendo 30% (n=170) com resultado de dosagem de IgE sérica específica acima 

de 3,50 kU/l valor considerado alto. A classificação do nível de IgE sérico do 
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maior valor de IgE sérica específica para ovo e/ou seus componentes, na 

população estudada, pode ser encontrada na tabela 7.  

 

Tabela 7. Classificação dos valores de IgE sérica específica para ovo, clara de ovo e/ou 
ovoalbumina. 

Faixa de IgE específica  

Ovo e/ou componentes 

(kU/l) * 

Classificação Interpretação N (%) 

Não detectável 

 <0,10 

 

- 

 

Não detectável 

 

64 (11) 

Detectável 

0,10 a 0,70 

 

1 

 

Baixo 

 

150 (27) 

0,70 a 3,50 2 Moderado 179 (32) 

>3,50 3 Alto 170 (30) 

   Total: 499 (89%) 

* informação disponível em 68% dos casos (n=563). 

 

A informação da data de realização da dosagem de IgE sérica específica 

estava presente em 176 (31%) crianças, destas 95% com menos de 12 meses e 

81% com menos de 6 meses da data de aplicação da VFA. 

O número de registros com a informação do valor de IgE sérica específica 

detectável para clara de ovo, ovo e/ou ovalbumina com intervalo inferior a 

12meses da data de aplicação da VFA foi de 148 (89%). Porém este número 

corresponde a 30% dos valores de IgE detectáveis com ou sem a informação da 

data de aplicação. 

 

6.3 Comorbidades 

A informação da presença de comorbidades, como outras doenças 

alérgicas associadas ao quadro de APO prévio a vacinação foi descrita em 27% 

(n=221) das crianças avaliadas. Destas, 35% apresentaram dermatite atópica, 

28% alergia à proteína do leite de vaca (APLV), 8% outras alergias alimentares, 

26% rinite, 17% asma ou bronquite e 22% ausência de outras doenças (tabela 

8). Não foram encontrados registros de crianças com alergia a gelatina. 
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Tabela 8. Outras comorbidades associadas. 

Variável N % 

Comorbidades*   

Dermatite Atópica 78 35 

APLV 61 28 

Rinite  57 26 

Asma ou Bronquite 37 17 

Alergias alimentares não APLV 17 8 

Ausência de outras comorbidades 49 22 

* informação disponível em 27% dos casos (n= 221) 

 

6.4 Profissional de saúde encaminhador 

Os profissionais de saúde que encaminharam as crianças com 

diagnóstico possível de APO foram: pediatra geral (46%), alergista (44%) e 

gastroenterologista (4%). Outros profissionais ou outras especialidades médicas 

corresponderam a 6% do total informado (n=724) (tabela 9). 

 

Tabela 9. Profissional de saúde encaminhador das crianças ao CRIE/HMRM. 

Variável N % 

Encaminhador *   

Pediatra geral 332 46 

Alergista e imunologista 317 44 

Gastroenterologista 31 4 

Pneumologista pediátrico 3 0,4 

Médico sem especialidade informada  21 2,9 

Outros profissionais da UBS 20 2,8 

* informação disponível em 87% dos casos (n=724). UBS=Unidade básica de saúde.  

 

6.5 Testes alérgicos para vacina febre amarela 

Testes alérgicos para VFA foram realizados em 25 (3%) crianças pelo 

médico alergista do serviço.  

Dentre as 22 crianças com relato de anafilaxia prévia ao ovo, apenas 2 

crianças, de 5 e 6 anos de idade, que apresentavam episódios de anafilaxia ao 

ovo enquanto lactentes, não realizaram o teste alérgico para VFA, por melhora 

evolutiva na gravidade da APO ao longo dos anos. Das 25 crianças que fizeram 



 

 

 

47 

teste alérgico para VFA: 20 apresentaram histórico ou suspeita de anafilaxia ao 

ovo e 5 apresentaram clínica de APO grave (urticária e ou angioedema intenso). 

Valores altos de IgE sérica específica para ovo, clara de ovo e/ou ovalbumina 

foram descritos em 21 das 22 crianças com dosagem informada e TP para ovo 

foi positivo em 10 dos 11 testes informados (tabela 10). 

 

Tabela 10. Dados das crianças com testes alérgicos para VFA 

Caso Idade Sintomas de APO 
IgE sérica específica 

(ovo/componente: kU/L) 

TP para 
Ovo 

TP para 
VFA 

ID para  
VFA  

1 6a Anafilaxia 
Ovo: 11,1; clara: 8,37; 

ovalbumina: 7,48 
Não 

informado 
Negativo Negativo 

2 5a Anafilaxia 
Clara: 38,7; ovalbumina: 

11,4 
Não 

informado  
Negativo Positivo 

3 4a Anafilaxia Não informado 
Não 

informado 
Negativo Negativo 

4 9m Urticária intensa Clara: 74,1 
Não 

informado 
Negativo Positivo 

5 5a Anafilaxia 
Clara: 90,5; ovalbumina: 

10,1 
Positivo Negativo Positivo 

6 11a Urticária intensa 
Clara: 44,5; ovalbumina: 

42,4 
Positivo Negativo Positivo 

7 2a Anafilaxia 
Ovo: 17,6; clara: 17,7; 

ovalbumina: 10,7 
Não 

informado 
Negativo Negativo 

8 10a Anafilaxia Não informado 
Não 

informado  
Negativo Negativo 

9 6a Anafilaxia Clara: 84,2 
Não 

informado 
Negativo Positivo 

10 3a Anafilaxia 
Ovo :14,5; clara:8,1; 

ovoalbumina:5,0 
Positivo Positivo 

Não 
realizado 

11 1a Anafilaxia Clara: 37,0 Positivo Negativo Negativo 

12 1a Anafilaxia Clara: 11,9; ovalbumina: 9,2 
Não 

informado  
Negativo Negativo 

13 6a 
Angioedema e 

urticária intensa 
Clara: 0,60; ovalbumina: 

0,79 
Positivo Negativo Positivo 

14 1a Anafilaxia Clara: 23,5 
Não 

informado 
Positivo 

Não 
realizado 

15 4a Anafilaxia 
Clara: 27,0; ovalbumina: 

14,3 
Não 

informado 
Positivo 

Não 
realizado 

16 10a Anafilaxia Clara: >100 
Não 

informado 
Negativo Positivo 

17 7a Anafilaxia Clara: >100 
Não 

informado 
Positivo 

Não 
realizado 

18 11m Anafilaxia 
Clara: 9,12; ovalbumina: 
0,78; ovomucóide: 15,6 

Não 
informado 

Negativo Negativo 

19 2a Anafilaxia Não informado Positivo Negativo Negativo 

20 11m Anafilaxia  Clara: 5,0 
Não 

informado 
Negativo Positivo 

21 6a Anafilaxia  Clara: 7,6 Positivo Positivo Negativo 

22 1a Anafilaxia Clara: 17,0 Positivo Negativo Negativo 

23 9m Anafilaxia 
Clara: 6,92; ovalbumina: 
5,67; ovomucóide: 12,0 

Negativo Negativo Positivo 

24 11m 
Angioedema e 

urticária intensa 
Clara: 45,8 Positivo Negativo Negativo 

25 1a 
Angioedema e 

urticária intensa 
Ovo: 76 Positivo Positivo 

Não 
realizado 
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No teste alérgico para VFA primeiro foi feito o teste de puntura (TP) com a 

vacina pura, seguido do teste intradérmico (ID) com a vacina diluída (1:100), 

caso o TP inicial tenha sido negativo. 

Dentre os 25 TP realizados para VFA, 6 foram positivos e 19 negativos. 

Os 19 pacientes que apresentaram resultados negativos para puntura fizeram o 

teste ID, com a vacina diluída. Destes, 9 apresentaram positividade. Seguindo o 

protocolo, as 15 (60%) crianças que tiveram teste alérgico positivo (6 TP 

positivos e 9 ID positivos), receberam a vacina sob dessensibilização (figura 7). 

Fluxograma dos resultados dos testes alérgicos para VFA em crianças 

com APO grave e diagnóstico ou suspeita de anafilaxia ao ovo 

 

Figura 7. Fluxograma dos testes alérgicos para VFA realizados em crianças com história 
de APO grave ou anafilaxia ao ovo no CRIE/HMRM.  

 
 

 

 

TP= teste de puntura; ID= teste intradérmico 

 

6.6 Dose e aplicação da vacina febre amarela 

A dose padronizada da vacina com volume de 0,5ml foi aplicada em 568 

(69%) crianças. E a dose de 0,1ml, no período de campanha da FA em 2018, foi 

aplicada em 261 (31%) crianças maiores de 2anos. 
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As 15 crianças que tiveram teste alérgico positivo para VFA, receberam a 

vacina sob dessensibilização, conforme protocolo, sendo três no período de 

campanha, com a dose de campanha 0,1ml. 

 

6.7 Reações adversas à vacina febre amarela 

Dentre as 829 crianças vacinadas com indicação presumida de APO, 

apenas 11 (1,3%) apresentaram eventos adversos imediatos após a aplicação 

da VFA (tabela 11). 

 
Tabela 11. Descrição dos casos de reação adversa imediata à VFA notificados no 
CRIE/HMRM. 

Caso 
Idade, 
gênero 

Clínica de 
APO 

IgE*: 
(kU/l) 

TP para 
ovo 

Comor-
bidades 

TC para 
VFA 

Dose 
(ml) 

Reação 
à VFA 

1 3a, F NI Clara: 4,5 NI NI Não 0,5 
Exantema 

leve 

2 5a, M 

Urticária, dor 

abdominal, 

tosse e 

broncoespasmo 

NI Positivo NI Não 0,1 
Urticária 

leve 

3 8a, F Angioedema Clara: 4,94 Positivo NI Não 0,1 “Falta de ar” 

4 1a, M Anafilaxia Clara: 23,5 NI NI Sim** 0,5 
Urticária 

leve 

5 10m, M Urticária Clara:1,4 NI APLV Não 0,5 
Exantema 

leve 

6 1a, M Urticária e vômito Clara: 12 NI NI Não 0,5 

Urticária e 

hiperemia 

conjuntival 

7 10m, F 
Urticária e 

dermatite 
Clara: 14 Positivo DA Não 0,5 

Reação 

local leve 

8 2a, M Urticária e rinite Clara: 85,1 Positivo 

APLV, 

rinite e 

asma 

Não 0,5 

Reação 

local 

intensa 

9 10m, F Irritabilidade Clara: 0,22 NI Nega Não 0,5 Angioedema 

10 1a, F 

Assintomático, 

(sem exposição 

direta ao ovo) 

Clara: 3,75 Positivo APLV Não 0,5 
Reação 

local leve 

11 1a, F Urticária e vômito NI NI Nega Não 0,5 

Reação 

local leve e 

urticária 

após 2horas 

*IgE para ovo, clara de ovo e/ou ovalbumina. **teste de puntura para VFA positivo.  
TP= teste de puntura; TC= teste cutâneo; NI=não informado. 

 

Todos os casos de reações adversas imediatas observados foram 

caracterizados e notificados como evento adverso não grave (EANG). Não foram 

relatadas reações anafiláticas à VFA.  
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Uma criança, de 8 anos, referiu “falta de ar”, mas de forma leve, sem 

alterações nos sinais vitais ou no exame físico e apresentou evolução para 

melhora no período de observação (caso 3). Foram descritas 4 (36%) crianças 

com reação imediata de pápula e hiperemia no local da aplicação: três de forma 

leve (casos 7, 10 e 11) e uma intensa (caso 8). 

No total, 7 (64%) crianças apresentaram manifestações cutâneas não 

localizadas na região da aplicação da vacina: uma com angioedema (caso 9), 

quatro com urticária (casos 2, 4, 6 e 1) e duas com exantema (casos 5 e 11). No 

caso 5, o lactente apresentou uma hiperemia conjuntival leve associada a 

urticária. No caso 11, a lactente apresentou reação local leve em poucos 

minutos, mas evoluiu com urticária 2horas após a aplicação, ao chegar na sua 

residência. 

Nos EAPV imediatos relatados: 7 (64%) eram lactentes; 8 (73%) 

apresentaram histórico de manifestação cutânea após exposição ao ovo; 1 (9%) 

apresentou história suspeita de anafilaxia ao ovo; 4 (36%) apresentaram 

histórico manifestação em mais de um órgão ou sistema após exposição ao ovo, 

mas sem o relato de anafilaxia ou de simultaneidade dos sintomas e 7 (64%) 

apresentaram valor alto (>3,50 kU/l) de IgE sérica específica para clara de ovo 

(tabela 12). 

Dentre todas as 15 crianças que tiveram teste alérgico positivo 

(puntura/ID) para VFA, apenas uma, com histórico prévio de anafilaxia ao ovo 

apresentou reação (urticária) durante a dessensibilização à VFA (caso 4). Todas 

as crianças que tiveram seu teste alérgico (TP/ID) negativo para VFA não 

apresentaram reação. 

Foram identificados através dos registros de notificações EAPV, outras 

quatro crianças vacinadas para VFA no CRIE, mas com reações tardias, não 

graves, de exantema após seis horas da aplicação, não caracterizando uma 

reação do tipo imediata. 

Os casos de RA tiveram alta sob orientação e medicação. Nenhuma 

criança necessitou de medicação venosa, oxigenioterapia ou adrenalina. 
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Tabela 12. Características das reações adversas imediatas à VFA notificadas no 
CRIE/HMRM. 

Características RA imediatas à VFA (n=11) 

 
N % 

Gênero   

Masculino 5 45 
Feminino 6 55 

Idade   

<1ano 3 27,2 

1ano 4 36,4 

2-4 anos 2 18,2 

5-9 anos 2 18,2 

Cor   

Branca 7 64 
Não informada 4 36 

Encaminhador   

Alergista 5 45,45 

Pediatra 5 45,45 
Não informado 1 9,1 

Comorbidades*   

APLV 3 27 

Dermatite atópica 1 9 

Rinite e Asma 1 9 

Nega outras doenças 2 18 

Não informado 5 45 

Sintomas de APO   

Sintomáticos 10 91 

Assintomático 1 9 

TP para ovo ou clara de ovo**   

Positivo 5 45 
Não informado 6 55 

IgE sérica para clara de ovo**    

Valor baixo 1 9 

Valor moderado 1 9 

Valor alto 7 64 

Não informado 2 18 

Teste alérgico para VFA   

Positivo (TP) 1 9 

Não realizado 10 91 

Dose da VFA   

0,1ml (campanha) 2 18 

0,5ml (dose padrão) 9 82 

Reação imediata à VFA***   

Reação local 4 36 

Exantema ou Urticária 6 55 

Angioedema 1 9 
Falta de ar referida 1 9 

*Uma criança com mais de uma comorbidade. **Não teve IgE ou TP para ovo e/ou 
componente negativo. *** Uma criança com reação local seguido de urticária. 



 

 

 

52 

7 DISCUSSÃO 

 

Houve um aumento na procura pela aplicação da VFA, em crianças com 

diagnóstico de APO, no CRIE Rocha Maia, que atende todo o estado do RJ, 

decorrente do surto evidenciado na Região Sudeste nos últimos anos7. O 

presente estudo avaliou uma população de 829 pacientes com diagnóstico 

provável de APO, número amostral significativo, comparado aos estudos 

presentes até o momento13,15,36,41-46. 

Dentre os fatores demográficos avaliados, a idade se mostrou relevante 

quanto à análise de APO, pois a maioria tinha menos de 5 anos de idade, faixa 

etária em que o diagnóstico de APO é mais comum, especialmente na idade 

inferior a 2 anos, quando o diagnóstico de APO é ainda mais prevalente8,9,19.   

Na avaliação de risco, realizada pelos médicos pediatras do CRIE, os 

critérios de sintomatologia pós exposição ao ovo, relatada pelos responsáveis, 

associada aos exames de pesquisa IgE sérica específica ou teste de puntura 

(TP) para ovo e seus componentes foram os mais encontrados como rotina no 

diagnóstico e classificação da gravidade desta alergia. Estes critérios também 

são os mais evidenciados na prática clínica19,29. Neste estudo, em 87% das 

crianças, ao menos um destes critérios diagnósticos estava presente e não 

foram encontradas informações de crianças assintomáticas com exame de 

pesquisa negativo para sensibilização ao ovo e/ou componentes. Tal observação 

sugere que a maioria desta população era alérgica ao ovo.  

A maioria referiu sintomas após exposição ao ovo, sendo o sistema 

cutâneo mais acometido e a urticária, o sintoma mais prevalente. Dados 

semelhantes são vistos na literatura, que referem ser a urticária um dos 

sintomas mais comumente encontrado na reação alérgica imediata, do tipo IgE 

mediada9,11,19.  

O grupo de crianças sem descrição de sintomas ao ovo, mas com exame 

de sensibilização ao ovo e/ou componente positivo era composto, em grande 

parte, por lactentes, fato que pode justificar a ausência de sintomas, quando o 

exame realizado é positivo antes da introdução alimentar. 

A sensibilização ao ovo, detectada pela IgE sérica para ovo, clara e/ou 

ovalbumina foi identificada na maioria e destas, 170 crianças, apresentavam 

altos valores (acima de 3,5kU/L). A detecção de IgE específica tem sido 
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considerada como indicativo de sensibilização ao alimento, na maioria das vezes 

apenas orientando para o diagnóstico de APO com a utilização do TPO duplo 

cego placebo controlado. No entanto, o TPO, considerado teste padrão ouro 

para o diagnóstico de APO não foi identificado na população estudada, este 

exame necessita de um ambiente supervisionado sendo pouco disponível na 

prática clínica29. A maioria das crianças recebe um diagnóstico clínico sem 

recorrer a desafio alimentar pelo TPO19. 

Não foram obtidos, em grande parte das crianças, dados exatos do 

intervalo de tempo entre a sintomatologia/exames de APO e a aplicação da VFA. 

Porém, na maioria dos registros de exames de sensibilização ao ovo, cuja 

informação da data estava presente, o intervalo era inferior a 6 meses. Além 

disso, sabendo que a mediana de idade da vacinação foi de 1 ano e a introdução 

alimentar do ovo geralmente é realizada por volta dos 6 a 12 meses, fica claro 

que a exposição ao ovo, em grande parte dos vacinados, ocorreu com menos de 

6 a 12 meses da vacinação. A importância do intervalo de tempo entre a 

vacinação e a apresentação dos sintomas/exames de alergia é justificada pela 

tendência a melhora evolutiva da alergia ao ovo, cerca de 50% têm resolução 

nas idades de 2 a 9 anos11. 

Outras doenças alérgicas com mecanismo IgE envolvido, como alergia à 

proteína do leite de vaca, dermatite atópica, rinite e asma demonstraram ser 

prevalentes no grupo cuja informação sobre comorbidades estava presente 

neste estudo. Sabe-se que o histórico de doenças alérgicas, avaliado em outras 

pesquisas com significativa prevalência, pode ser um fator de risco para reações 

de hipersensibilidade a vacinas 15,41,42.  

O atraso na vacinação para FA na maioria das crianças é justificado pela 

APO, fato que exige uma prévia orientação de um profissional de saúde e o 

encaminhamento para aplicação da vacina em um centro especializado14,20,26. É 

recomendável uma avaliação de risco por um alergista, prévia a 

vacinação13,14,18,20,28,33,35,47. Neste estudo, 44% das crianças foram avaliadas 

previamente por um profissional médico alergista, informação importante quanto 

à segurança da VFA, no entanto este dado não é comparável a outros estudos 

semelhantes que avaliaram amostras menores de crianças com APO13,15,36,41-46. 

Embora reações anafiláticas e reações de hipersensibilidades à VFA já 

tenham sido relatadas27,31,48,49, poucos estudos avaliaram reação adversa à VFA 
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em alérgicos ao ovo, quatro estudos que incluíram anafiláticos ao ovo, sob 

protocolo de teste alérgico para vacina, seguido de dessensibilização na 

positividade, não evidenciaram evento adverso grave pós vacinação15,41,42,45. O 

presente estudo, identificou história ou suspeita de anafilaxia ao ovo em 4% 

(n=22) das crianças vacinadas. Este número provavelmente foi subestimado, já 

que em 28% havia o registro de sinais e sintomas de APO em mais de um órgão 

ou sistema, porém sem a informação de anafilaxia ou o detalhamento do 

intervalo de tempo entre os sintomas. O diagnóstico de anafilaxia é geralmente 

pouco reconhecido, principalmente quando ocorre em crianças40. 

No presente estudo, testes cutâneos alérgicos para VFA (TP seguido do 

teste ID nos casos de negatividade) foram realizados em 25 crianças suspeitas 

de alergia grave ou anafilaxia ao ovo, com positividade de 60% (n=15), sendo 6 

testes de puntura (TP) positivos e 9 testes intradérmicos (ID) positivos. Este 

percentual de positividade pode ser considerado alto quando comparado a 

outros estudos em crianças alérgicas ao ovo: Sharma et al., em 2020, avaliou 11 

crianças com APO e realizou TP em 7 crianças (2 anafiláticas) todos negativos e 

apenas 1 realizou teste ID também negativo42; Gerhardt et al., em 2019, realizou 

testes alérgicos para VFA em 43 crianças comprovadamente alérgicas ao ovo (7 

anafiláticas) e demonstrou TP negativo para todos os casos e teste ID positivo 

em 6 (14%) crianças41; Juliao et al., em 2018, demonstrou TP para VFA em 5 

crianças com APO (2 anafiláticos), todos negativos, sendo 2 testes ID 

positivos45. A maior positividade dos testes, no presente estudo, pode ser 

justificada pela população testada ter sido previamente selecionada conforme a 

maior gravidade de alergia ao ovo, sendo 19 (76%) referidos como anafiláticos 

ao ovo. A realização do teste ID nas crianças quando o TP foi negativo propiciou 

uma maior positividade na pesquisa de sensibilização à VFA, assim como nos 

outros estudos41,45. 

Gerhadt et al., evidenciou reação imediata em 3 das 6 crianças com ID 

positivo que foram dessensibilizadas para VFA e concluiu que o teste ID pode 

contribuir para predizer maior risco de reação vacinal41. No presente estudo, os 

9 pacientes com ID positivo, dessensibilizados, não apresentaram reação e 

apenas um lactente com TP positivo apresentou urticária imediata a VFA. A 

técnica do teste ID pode ser mais dolorosa e de difícil realização em lactentes, 

além disso apresenta maior possibilidade de irritação cutânea e falsa 
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positividade42. Estudos mais amplos são necessários para se determinar o grau 

de sensibilidade e de especificidade dos testes alérgicos para VFA. 

O ovo é um dos componentes vacinais mais frequentemente evidenciado 

como indicador de uma reação imediata de hipersensibilidade pós 

vacinação28,50,51. Foram identificados 11 (1,3%) casos de reações adversas 

imediatas à VFA, todos definidos como eventos adversos não graves, nesta 

população que foi sugestiva de alto índice de APO e provável risco de reação 

imediata à VFA. 

Estudos de grandes populações vacinadas para VFA demonstram índices 

pouco expressivos de reações imediatas sugestivas de hipersensibilidade27,35,49. 

No entanto, em estudos com pacientes alérgicos ao ovo ainda não há definição 

de qual é o real índice de evento adverso pós vacinação porque há uma 

variabilidade de populações estudadas e um número pequeno de indivíduos 

APO13,15,36,41-46. 

No grupo de crianças que apresentou reação imediata à VFA, foi 

identificado em sua maioria, lactentes, sintomáticos após exposição ao ovo (com 

um ou mais sistemas acometidos) e valores altos de IgE sérica específica para 

clara de ovo. Estes dados sugerem que essas reações à VFA, provavelmente 

estão relacionadas à idade e à gravidade de APO. No entanto, esses resultados 

são pouco comparáveis na literatura, pelo fato de não haver até o presente 

momento, estudos com maiores populações de alérgicos ao ovo13,15,36,41-46. 

Urticária foi o sintoma mais evidenciado na população deste estudo, tanto 

como sintoma de APO quanto sintoma de reação imediata à VFA, que contém 

ovo. Este resultado corrobora com os estudos de VFA em população alérgica ao 

ovo20,21,38 e corrobora com grandes estudos populacionais, que não avaliam 

especificamente alérgicos ao ovo, mas demonstram ser a urticária, um sintoma 

frequentemente relatado nos eventos de hipersensibilidade e reação imediata à 

VFA27,49. 

Uma lactente que apresentava suspeita de APO, referiu apenas o sintoma 

de irritabilidade, de forma isolada, após exposição ao ovo e IgE para clara de 

0,22kU/l, valor considerado baixo, porém evoluiu com angioedema palpebral em 

poucos minutos da aplicação da VFA. Outro lactente que não havia ingerido ovo 

até o momento da aplicação da VFA, fato justificado pelos responsáveis pela 

comprovação do valor alto de IgE sérica para clara de ovo (3,75kU/l), antes da 
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introdução alimentar, apresentou reação no local da aplicação da VFA. Estas 

observações podem reforçar a recomendação da aplicação da VFA, sob 

supervisão médica nos indivíduos APO não anafiláticos14,20, mesmo naqueles 

em que há apenas uma suspeita de APO, por sintomas duvidosos, ou naqueles 

assintomáticos, que demonstrem um exame de sensibilização ao ovo positivo. 

Na maioria (91%) das crianças que tiveram reações imediatas à VFA, o 

protocolo de testes alérgicos para VFA, seguido da dessensibilização, nos casos 

positivos, não foi utilizado. Entretanto a aplicação da VFA parece ser mais 

segura quando aplicada sob dessensibilização, principalmente na população de 

APO grave, conforme recomenda os protocolos aplicados no Brasil e no 

Mundo13,14,18,20,28,33,35,47,50. 

Neste estudo não possível relacionar o volume da dose da vacina com a 

presença de eventos adversos. A maioria dos EAPV imediatos observados neste 

estudo foram na dose com volume maior de 0,5ml (91%), porém a dose 0,1ml 

(campanha de 2018) foi aplicada em 32%, todos maiores de 2anos, idade em 

que a prevalência ou gravidade APO geralmente diminui8,9,11,19. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Este estudo evidenciou um atraso vacinal na maioria das crianças 

encaminhadas ao CRIE decorrente da história prévia de alergia ao ovo. 

Foi demonstrado na população estudada uma associação entre os 

sintomas das reações adversas imediatas à vacina febre amarela e o histórico 

prévio de hipersensibilidade ao componente do ovo presente na vacina. 

Embora seja uma população amostral significativa de crianças com 

história de sintomas após exposição ao ovo com exames de sensibilização 

positiva ao ovo e/ou seu componente, não houve reação anafilática à vacina e 

as poucas reações evidenciadas foram classificadas como evento adverso não 

grave. No entanto, reações de hipersensibilidade imediata à vacina ocorreram 

em crianças sem história de alergia grave ao ovo. 

O protocolo de testes alérgicos para vacina febre amarela seguido da 

dessensibilização, nos casos de positividade, tornou a aplicação da VFA, nas 

crianças alérgicas graves ao ovo, mais segura. 

Diante deste estudo é possível afirmar que a vacina febre amarela pode 

ser aplicada em crianças alérgicas ao ovo, com segurança, através da avaliação 

de um especialista, em ambiente adequado e supervisionado. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

No Brasil, existe CRIE em todas as unidades federativas, mas em poucos 

municípios, não sendo um serviço de fácil acesso a toda a população e são 

pouco conhecidos. Além disso, o serviço de atendimento médico especializado 

em alergia, para avaliação, realização de teste alérgico e dessensibilização em 

vacinas, não está disponível em todos os CRIE. 

Sendo assim a população de alérgicos ao ovo, crianças em sua maioria, 

encontra dificuldade para realização da vacina febre amarela, seja pela não 

oportunidade de um local adequado ou por não haver médicos ou alergistas 

capacitados, para intervirem no caso de anafilaxia ao ovo, teste alérgico e 

dessensibilização à vacina VFA.  

O serviço do CRIE/SMS/HMRM-RJ não dispõe da pesquisa de IgE 

específica, in vivo (teste de puntura) ou in vitro (IgE sérica), para ovo no local, 

fato que interfere na análise destas variáveis neste estudo. Além disso, o serviço 

não realiza teste de provocação oral para ovo (TPO), teste considerado padrão 

ouro no diagnóstico de APO. Sendo assim, não foi possível ter a confirmação 

precisa do diagnóstico de APO em todas as crianças vacinadas.  

Não foram identificados método e data de realização na maioria dos 

resultados de pesquisa de IgE sérica específica. Os testes de puntura para ovo e 

ou seus componentes, embora referidos nos registros, são de difícil 

padronização quando realizados por diferentes médicos alergistas assistentes. 

Não foi encontrado na maioria dos registros a informação de uso ou não 

de medicamentos antialérgicos antes da aplicação da VFA. Mas existem 

evidências de que o uso de anti-histamínicos não prevê potenciais reações 

anafiláticas51.  

Por se tratar de um estudo retrospectivo não foi possível realizar a 

pesquisa de alergia a gelatina, no entanto, esta alergia não foi relatada como 

comorbidade em nenhum dos registros. Embora rara, esta alergia pode estar 

relacionada a reações de hipersensibilidade a vacinas que possuem gelatina em 

sua composição, como é o caso das vacinas para FA11,42. Além disso, não foi 

possível confirmar nos registros o laboratório produtor de cada VFA aplicada, 

mas ambas as vacinas utilizadas no CRIE e no Brasil, (Stamaril® e Bio-

Manguinhos) apresentam em sua composição a proteína do ovo16,17.  
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O estudo foi iniciado no ano de 2020, com dados de 2018 e 2019, época 

em que ocorreu um dos maiores surtos da FA na região do Rio de Janeiro e a 

procura para aplicação da vacina em pacientes com APO, sob supervisão, foi 

maior. Porém apesar do surto de FA em 2020 ter diminuído, a procura pela 

vacina continua alta, porque desde 2020 a VFA faz parte do calendário básico 

com a primeira dose aos 9 meses de vida e a segunda dose aos 4 anos. 

O atraso vacinal na população estudada associado a segurança da VFA, 

observados neste estudo, servem como alertas às Sociedades Brasileiras de 

Pediatria, de Alergia e de Imunização para aumentarem o estímulo a imunização 

contra FA na população alérgica ao ovo pediátrica, principalmente nos menores 

de 2 anos.  

Considerando então a necessidade de aumentar a cobertura vacinal para 

FA, nos indivíduos com APO, são necessárias mais pesquisas, como por 

exemplo, estudos multicêntricos que incluam os CRIE distribuídos pelo país, 

para avaliar o risco real entre a associação desta alergia com a vacina febre 

amarela.   
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10 PRODUTO 

 

Material de referência para estruturação de possíveis ações e estratégias 

de vigilância e saúde, a serem adotadas pelas secretarias de saúde, com vistas 

à redução do risco de transmissão e da morbimortalidade pela doença febre 

amarela, através da imunização, no país e no mundo. 

Material para publicações em jornais, revistas ou para alertas educativos 

direcionados tanto à população leiga quanto à classe médica, chamando 

atenção para alergia ao ovo e vacinas. 
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12 APÊNDICES 
 

12.1 Apêndice 1. Parecer do CEP SMS/RJ 
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12.2 Apêndice 2. Parecer do CEP SMS/RJ (continuação) 
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13 ANEXOS  
 
13.1 Anexo 1. Protocolo de investigação e conduta para pacientes com 
alergia ao ovo ou alergia a componentes da VFA 
 

 

 

(Fonte: ASBAI - Marinho et al, 201714) 
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13.2 Anexo 2. Termo de esclarecimento e autorização da VFA 
 

                 VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA 

TERMO DE ESCLARECIMENTO E AUTORIZAÇÃO 

A partir de 2018, a vacina de febre amarela foi incluída no calendário vacinal da criança a 

partir dos 9 meses de idade até 59 anos de idade. As reações à vacina de febre amarela são em 

geral de menor intensidade, como cefaléia, dores musculares e febre baixa. Porém existem relatos 

de reações graves, envolvendo reações alérgicas, doenças afetando o sistema nervoso central, 

doença viscerotrópica aguda, entre outras. 

A VACINA É CONTRAINDICADA PARA: 

 Crianças menores de 9 meses de idade. 

 Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com contagem de CD4 <200 

células/mm3 ou menor de 15% do total de linfócitos para crianças menores de 6 anos.  

 Pacientes com neoplasia, imunodeficiência primária ou em tratamento com drogas 

imunossupressoras (corticóides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores). 

 Pacientes submetidos a transplante de órgãos.  

 Indivíduos com reação anafilática relacionada a substancias presentes na vacina (ovo de 

galinha, gelatina, eritromicina ou outras) 

 Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de 

ausência de timo ou remoção cirúrgica).  

 Gestantes (a administração deve ser avaliada em vigência de surtos da doença). 

A consulta realizada no CRIE tem como objetivo avaliar a indicação médica da vacina em 

questão, baseado nas orientações do Ministério da Saúde (MS). Esta averiguação faz-se 

necessária considerando-se os eventos adversos potencialmente graves relacionados à vacina 

contra febre amarela, especialmente nos alérgicos a componentes presentes na mesma. Cabe 

ressaltar que, caso o risco da vacinação suplante os benefícios oferecidos por ela, a vacina será 

contraindicada, de acordo com as orientações do MS. 

Eu, ___________________________________, responsável pelo menor 

_________________________________, declaro estar ciente das informações acima citadas. 

Rio de Janeiro, ___/ ____ / ______          

___________________________________________________ (assinatura do responsável) 

_________________________________________________ (assinatura do médico) 
  

(Fonte: Serviço CRIE Rocha Maia SMS/RJ) 
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13.3 Anexo 3. Ficha de avaliação e notificação dos EAPV 
 

 
  
FICHA DE AVALIAÇÃO/RESPOSTA DE EAPV - CRIE 

Enviar, mensalmente, esta ficha até o 5º dia útil de cada mês, considerando os casos avaliados no mês anterior pelo CRIE. 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: 
 
NOME: ______________________________________________________________________ SEXO: _______ 
 
DN: ________/________/_________   IDADE: _________________________________  
 
MÃE: ________________________________________________________________________________  
 
ENDEREÇO_____________________________________________ Nº: ________ Comp.: _________ 
 
BAIRRO: _________________________ CEP: ______________-_________      MUNICÌPIO:__________________ 
 
TELEFONES: ________________________________________________________________________________ 
 
MÉDICO QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO: 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO 
 

INSTITUIÇÃO:  CRIE ROCHA MAIA (    )                CRIE IPEC (           ) 
 
TELEFONES PARA CONTATO:  ________________________________________________________ 
 
DATA DA VACINAÇÃO:______/_______/_________ 
 
UNIDADE VACINADORA:  ____________________________________________________________ 
 
VACINA(S) ENVOLVIDA(S): BCG ()     Hep B (     )   Pentavalente (     )   Meningo C (      )  Pneumo 10 (      )    Rotavírus oral (       )    Polio 

inativada (     )     Polio oral  (      )   Hep A (    )    DTP (      )   Tríplice Viral (     )    

Tetraviral ()  HPV (    ) Dupla adulto (      )  Influenza (      )    Antirrábica humana (       )  Febre Amarela (    ) Outra vacina: 

_________________________ 

EAPV OCORRIDO: 
 
 
 
 
 
 
CONDUTAS ADOTADAS: 
 () Esquema mantido 

 () Esquema mantido com precauções _________________________________________________________ 

 () Contraindicação com substituição do esquema vacinal _________________________________________ 

 () Contraindicação sem substituição da vacina  

 () Esquema encerrado 

 ( ) Indicação de uso de Isoniziada para o EAPV associado a BCG 

 (  ) Outras condutas:  

 
RESPONSÁVEL:  ____________________________________ Data do atendimento_______________ 
                                              CARIMBO E ASSINATURA  

 
(Fonte: Serviço CRIE Rocha Maia SMS/RJ) 

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO PRIMÁRIA E 

VINGILÂNCIA EM SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES 


