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PORQUE VACINAR?
Dr. Roberto Audyr

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito
melhor, mais barato e mais fácil de prevenir uma doença do que tratá-la. A vacinação não
apenas protege aqueles que recebem a vacina, como também ajuda a comunidade como um
todo (vacinação de rebanho).
A partir de 1975, foi institucionalizado no Brasil o Programa Nacional de Imunização (PNI), que
contém um calendário de vacinação aonde são disponibilizadas várias vacinas. Porém, novas
vacinas estão sempre a caminho e a princípio não são disponibilizadas pelo PNI. A Sociedade
Brasileira de Pediatria (www.sbp.com.br) e a Sociedade Brasileira de Imunizações
(www.sbim.org.br) recomendam um calendário de vacina mais amplo e sempre reavaliado,
conferindo uma proteção maior contra várias doenças.
Os primeiros anos de vida requerem uma infinidade de vacinas que protegerão as crianças de
inúmeras doenças. Isto ocorre porque o sistema imunológico dos bebês ainda é imaturo, o que
os deixa mais vulneráveis a doenças graves como meningite e pneumonia, de incidência
maior naqueles de idade mais tenra. Os bebês, lentamente, se tornam mais capazes de
enfrentar esses inimigos, produzindo anticorpos, mas, para que isso aconteça, é necessário
entrar em contato com os agentes infecciosos. As vacinas promovem esse contato de maneira
segura. Os bebês prematuros também devem ser vacinados. Ao contrário do que muita gente
pensa, o esquema de vacinação deles é muito parecido com o dos outros bebês, requerendo
apenas alguns cuidados especiais.

O QUE É VACINA?
Vacina é um produto de origem
biológica que é utilizado para conseguir
uma imunização ativa artificial contra
determinada doença infecciosa.
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O que é imunização e
imunidade?

NEWS

Imunização é a ação de conferir
imunidade, que é um conjunto de
fatores que protegem o organismo
contra a agressão de agente infeccioso.
E esta imunização pode ser adquirida
mediante a administração de antígenos
– imunização ativa, ou mediante a
administração de antígenos –
imunização passiva.

Felizmente, vivemos uma era de progressos da ciência, inclusive no que diz respeito à
produção de vacinas, e o uso de novas tecnologias tem possibilitado desenvolver imunizantes
ainda mais seguros e eficazes. Isto tem ampliado o número de doenças que podem ser
prevenidas. Estes avanços têm possibilitado, também, o desenvolvimento das vacinas
combinadas, conjugadas ou modificadas, que oferecem mais proteção com o mínimo de risco
ou desconforto.

O antígeno é a substância que
consegue interagir com algumas células
do nosso organismo (células T e B) para
a produção de anticorpos específicos
para atuarem contra estes antígenos.

Estas vacinas, quando não disponibilizadas na rede pública podem ser encontradas em
clínicas privadas de vacinação, devendo ser feitas em clínicas registradas e regulamentadas
pela ANVISA com comprovado controle de qualidade, principalmente na rede de frio e dos
profissionais que manipulam as vacinas.

A Imunidade pode acontecer
de duas formas:

É importante ressaltar que as vacinas são necessárias não apenas na infância, sendo
importantes também na adolescência, para os adultos, mulheres e gestantes, idosos,
viajantes e também para o trabalhador. A SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações)
disponibiliza calendários de vacinação para diversos grupos.
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1- Ativa – Natural: que é produzida pela
infecção;
2- Ativa – Artificial: que é obtida
através da vacina;
3- Passiva – Natural: que acontece
com a passagem de anticorpos da mãe
para o filho pela placenta ou pelo leite
materno;
4- Passiva – Artificial: que é a
administração de imunoglobulinas ( que
tem a função de anticorpos ).
A Imunização passiva é
temporária, enquanto a ativa ( artificial –
vacina ) leva à uma proteção de longa
duração.
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Desde sua inauguração, em
1949, o Sanatório Oswaldo Cruz (SOC),
em Corrêas, percorreu um longo
caminho. Com o objetivo inicial de tratar
600 pacientes tuberculosos em uma
localidade com bom clima e boa
alimentação, o hospital, hoje, é
referência na região no atendimento a
pacientes crônicos e portadores de
paralisia cerebral, contando com uma
estrutura que permite tratamento e
internação de qualidade,
supervisionados por cerca de 300
profissionais de 36 especialidades.
No último dos quatro andares do SOC
fica o Centro de Estudos, local onde
atuam alunos de Fisioterapia da
Universidade Estácio de Sá e de
Medicina da Faculdade de Medicina de
Petrópolis, universidades com as quais o
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hospital mantém convênio. A fisioterapia
conta, inclusive, com unidades em todos
os andares e uma área própria com
equipamentos de última geração.

O Laboratório de Corrêas conta com
o Dímero-D: moderno equipamento
para realização de exames. O novo
aparelho identifica se o paciente está
sofrendo um derrame ou trombose,
determinando a quantidade dos
produtos de degradação da fibrina.

A parceria com o Laboratório de Corrêas
teve início em 1998, quando o
atendimento a pacientes de permanência
prolongada foi autorizado pelo Ministério
da Saúde. “O hospital dependia de
agilidade e presteza nos exames
laboratoriais e pôde contar com o trabalho
do Laboratório. Se o SOC presta um bom
serviço à sociedade, devemos muito ao
Laboratório de Corrêas”, comentou o
diretor geral, Pedro Figueira de Mello,
acrescentando que a qualidade dos
exames provém de investimentos em
estrutura física, realizados pela diretoria
do Laboratório de Corrêas.

CONTINUA PAG. 2

O equipamento é eficaz em
especificidade

e

rapidez,

proporcionando resultados
confiáveis. O Dímero possibilita,
ainda, a programação dos testes em
duplicata e a impressão dos
resultados, além de ser um aparelho
de fácil atualização.
Por ser altamente específico,
proporciona resultados com 100% de
Valor Preditivo Negativo para
embolia pulmonar em apenas 4
minutos. Além disso, o equipamento
identifica os pacientes e libera
resultados em diversas unidades.
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SOC, Sanatório Oswaldo Cruz
Tanto os pacientes de internação (95%
deles provenientes do SUS, o restante
dos convênios Bradesco, Amil, Golden
Cross, Unimed e SulAmérica) quanto os
ambulatoriais do SOC são beneficiados
pelos serviços do Laboratório, com
coleta de material no próprio hospital. “A
agilidade na coleta e na entrega dos
resultados garante um diagnóstico
precoce, o que favorece o tratamento”,
acrescenta Figueira de Mello.
Dos 400 leitos disponíveis, por volta de
315 são ocupados em três modalidades
assistenciais. O número de internações
abaixo da capacidade, segundo o
diretor, é resultado do atual olhar da
medicina, que tem ênfase na
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prevenção.

MODALIDADES ASSISTENCIAIS

Grande parte dos pacientes é de
Petrópolis, porém, alguns deles vêm de
municípios próximos, como da baixada
fluminense, Três Rios e São José. Entre as
especialidades encontradas no SOC
estão dermatologia, cardiologia, urologia,
oftalmologia, clínica geral, ortopedia,
gastroenterologia e fisioterapia,
oferecendo exames como
eletrocardiograma, eletroenceptalograma,
ultrassonografia, radiologia, endoscopia,
raio-x, endoscopia e de sangue – 100%
destes últimos são realizados pelo
Laboratório de Corrêas.

Esse alto investimento foi

necessidades do cliente, as

implantado

empresas de medicina laboratorial

com

recursos

1) 44 leitos
5 a 10 dias
de internação

Clínica médica,
cardíacos,
vasculares,infecções,
doenças agudas,
dengue

2) 80 leitos
Clínica de
reabilitação

Até reabilitação
completa

3) 180 leitos
Tempo maior
de internação

Cuidados prolongados
AVC, idosos,
neoplasia, câncer,
quimioterapia,
diabetes, diálise
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Trombose Venosa de Membros Inferiores
Por Dr. Eduardo Loureiro

palavras do diretor
Na incessante busca às
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A trombose venosa profunda
(TVP) de membros inferiores é um
importante problema de saúde que
pode e frequentemente resulta em
sérias conseqüências. A sua principal e
mais grave complicação é a embolia
pulmonar, que deve ser sempre que
possível evitada.
A Tríade de Virchow resume os
três fatores que, isoladamente ou
combinados, podem conduzir um
paciente a TVP – são eles: lesão da
parede vascular, a estase e alterações
na coagulação.
O quadro clínico de trombose é
bastante extenso e geralmente leva o
paciente à busca de auxílio médico, já
que existe dor e impotência funcional.
Os sintomas mais comuns são edema,
dor, coloração avermelhada ou azulada
e calor.
Como vimos, o caso extremo
de trombose pode causar o que
chamamos de embolia pulmonar, que
ocorre quando o coágulo se desprende
do trombo ganhando mobilidade
(êmbolo) e progredindo até o pulmão. O
quadro clínico muda para uma forma
grave onde o mais importante é a
dispnéia ou falta de ar que acompanha
o paciente.
Além da análise clínica vários
são os métodos de diagnóstico por
imagem que ajudam na avaliação da
e x t e n s ã o d a T V P. O e c o c o l o r
DOPPLER é hoje um método bastante
acessível, rápido e não invasivo que
podemos utilizar na suspeita clínica.
Lembramos que é bastante seguro,
porém, não passível de falhas.
O diagnóstico laboratorial
pode nos ajudar a confirmar a suspeita,
naquele paciente, onde a dúvida
persiste. Dosagens como gasometria
arterial, dosagem de fibrinogênio
plasmático e por último a dosagem do
Dímero – D, método recente que já é
feito em nosso meio, e mede o produto
de degradação da fibrina e é um
excelente método para se excluir a

Embolia Pulmonar.
Uma vez diagnosticados, esses
pacientes devem ser tratados com uso
de anticoagulantes – venoso ou oral. O
uso das heparinas de baixo peso
molecular trouxe uma facilidade a mais
no tratamento da TVP, pois permite que o
paciente seja tratado em casa sem a
necessidade de internação hospitalar
para alguns casos.
A novidade mais recente que em
breve promete revolucionar o
tratamento é a introdução das heparinas
orais. Elas já se encontram no mercado,
porém, com o seu uso ainda não liberado
para todos os tipos de tratamento.
Fatores de risco:
1- Idade: a incidência aumenta com a
idade do paciente.
2- Imobilidade: pacientes acamados por
longos períodos ou com imobilidade do
membro tem até 30% de chance a mais
de TVP.
3- Viagens prolongadas: pessoas que
permanecem por longos períodos na
mesma posição favorecendo a estase
venosa ou a diminuição do retorno
venoso.
4- Doenças malignas: vários tumores
produzem fatores chamados de
trombogênicos capazes de
desencadear trombose venosa. A TVP
acontece com freqüência antes mesmo
de se diagnosticar o tumor.
5- Cirurgia ou Trauma: o trauma cirúrgico
também é capaz de provocar uma flebite
ou trombose mais extensa,
principalmente naqueles pacientes com
varizes de membros inferiores, obesos e
com repouso prolongado.
6- Trombofilias: vários são os fatores
hereditários ou adquiridos que levam a
um estado de maior facilidade de
trombose.
7- Gravidez: a gestação pode aumentar a
chance de trombose em até 10 vezes,
principalmente em gestantes com
varizes e aumento exagerado de peso
durante a gravidez.
8- Anticoncepcionais e TRH: o uso de
hormônio sempre é um fator
desencadeante de trombose venosa,

seja sob a forma de anticoncepcional
ou terapia de reposição hormonal
durante o período de menopausa.
9- Obesidade: pacientes obesos são
menos ativos e tem dificuldade no
retorno venoso acarretando assim
maior predisposição à TVP.
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perguntas
f r e q u e n t e s
COMO SE PREVENIR DA
TROMBOSE?
A sua prevenção é, portanto,
fundamental e fatores como os que
vou citar devem ser evitados:
Obesidade, sedentarismo,
tabagismo,terapia hormonal, cirurgias
de grande porte principalmente as
cirurgias ortopédicas e historia
familiar que chamamos de
Trombofilia.
A paciente deve sempre tratar de
suas varizes pois essas são causas
muito frequentes de flebites e que
podem ser facilmente resolvidas com
a visita a um Angiologista ou
Cirurgião Vascular.
O USO DE ANTICONCEPCIONAIS
PODE CAUSAR A TROMBOSE?
Sim, podem evoluir para trombose,
mas sempre em pacientes que
chamamos de alto risco tais como
obesos, tabagistas, sedentários e
naqueles com história anterior para
flebites ou tromboses.
A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS
FÍSICOS AJUDA?
A prática regular de atividades físicas
é fundamental e previne muito os
fenômenos trombóticos. As atividades
aeróbicas como caminhadas, corridas
e ciclismo são bastante saudáveis e
levam a um estado de melhora do
retorno venoso com aumento do
tônus muscular.

