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:: Informação para sua qualidade de vida ::

TERAPIA COM PALIVIZUMABE JÁ TEM COBERTURA 
PELOS PLANOS DE SAÚDE 

Imagine um vírus responsável por mais de 50% das infecções respiratórias em crianças meno-
res de 1 ano de idade e por mais de 65% das internações de bebês nascidos prematuros. Este 
é o VSR ou Vírus Sincicial Respiratório, cujo período de maior circulação varia nas diferentes 
regiões do Brasil. A boa notícia é que a terapia com o Palivizumabe passou a integrar o rol de 
procedimentos de cobertura obrigatória1 pelas operadoras de planos de saúde, sendo recomen-

dada a administração por cinco meses consecutivos, de acordo com a sazonalidade. 

VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO

QUAL A 

IMPORTÂNCIA 
DESSA CONQUISTA?

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais acesse:

http://vaccini.com.br/imunoglobulinas/palivizumabe-synagis

http://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis?start=30

https://vaccini.com.br/unidades

Para mais informações, cconverse com o pediatra.

Cuide-se bem!
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O Palivizumabe é um anticorpo monoclonal específico (pron-
to); é o único indicado para a prevenção de formas graves das 
infecções causadas pelo VSR. Ele neutraliza o vírus circulante 
na corrente sanguínea e inibe a sua proliferação. 

O Ministério da Saúde já oferecia o Palivizumabe gra-
tuitamente para bebês e crianças que se enquadram em 
sua classificação. Para os demais, o anticorpo é pago e 
está disponível apenas nas clínicas privadas de vaci-
nação (veja Recomendações). 

Devido ao elevado custo dessa terapia, a cobertura pelos 
planos de saúde vai ampliar o acesso a ela. 

Prematuros < 1 ano 
de idade, nascidos 

com idade gestacional 
≤ 28 semanas.

Crianças < 2 anos de 
idade, com doença 
pulmonar crônica.

Crianças < 2 anos de idade, 
com doença cardíaca con-
gênita com repercussão he-
modinâmica demonstrada.

COBERTURA1

Obrigatória para prematuros e crianças 
quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:

SAIBA MAIS SOBRE O VSR

O vírus penetra no 

organismo através dos 

• Olhos

• Nariz 

• Boca

Quando atinge o siste-

ma respiratório, causa 

inflamação de pul-

mões, brônquios e 

bronquíolos.

É importante causa de 

doença e mortalidade 

em pediatria em todo 

o mundo.

CONSEQUÊNCIAS 

MAIS FREQUENTES

• Pneumonia

• Bronquiolite 

• Traqueobronquite

A gravidade é alta em crianças nascidas prematuras, com doença pulmonar crônica da pre-

maturidade e/ou doenças cardíacas, devido a fatores como: 

•  Bronquíolos de menor diâmetro

•  Sistema imunológico menos desenvolvido 

•  Menor quantidade de anticorpos recebidos por meio da placenta

A partir de 7 dias de vida, ainda na UTI Neonatal, 

os recém-nascidos podem receber a imunopro-

filaxia ao VSR, desde que observada a estabili-

dade clínica do paciente.2

SÃO NECESSÁRIAS ATÉ 5 DOSES (1 POR MÊS)
 DURANTE A SAZONALIDADE DO VÍRUS

Dose Intra-hospitalar

• A dose ambulatorial deve ocorrer quando: Após 

a alta-hospitalar, em continuidade às doses de 

palivizumabe já recebidas durante a internação 

em UTI Neonatal.

• Bebês que não receberam palivizumabe 

durante internação UTI Neonatal ou, no segundo 

ano de vida de bebês com indicação, conforme 

DUT.

Dose Pós-Alta hospitalar
ou Dose Ambulatorial1

1. RN 428/2017, publicada na Data 08/11/2017 - ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 - Anexo II - Diretrizes de Utilização para 

Cobertura de Procedimentos na Saúde

2. Nota Técnica Conjunta Nº 05/2015 - CGSCAM/DAPES/SAS/MS, CGAFME/DAF/SCTIE/MS e CGDT/DEVIT/SVS/MS

CIRCULAÇÃO 
DO VSR NO BRASIL

Norte: Dezembro a Janeiro 

Nordeste: a partir de Março

Sul e Sudeste: Junho e Agosto

RECOMENDAÇÕES

Indicação em bula

Prematuros até 35 semanas 
gestacionais – indicado no 
primeiro ano de vida.
 
Bebês com Displasia 
Broncopulmonar – até o segundo 
ano de vida.
 
Bebês e crianças com Cardiopatia 
Congênita – até o segundo ano de 
vida.

Prematuros até 28 semanas 
gestacionais – indicado no 
primeiro ano de vida.
 
Bebês com Displasia 
Broncopulmonar – até o segundo 
ano de vida.
 
Bebês e crianças com Cardiopatia 
Congênita com repercussão 
hemodinâmica demonstrada – até 
o segundo ano de vida.

Prematuros nascidos com menos 
de 29 semanas de gestação – 
indicado no primeiro ano de vida.
 
Bebês nascidos entre 29 e 32 
semanas – até o sexto mês. 

Bebês com Displasia 
Broncopulmonar – até o segundo 
ano de vida.
 
Bebês com doença pulmonar 
crônica da prematuridade e/ou 
cardiopatia congênita –  até o 
segundo ano de vida, desde que 
esteja em tratamento destas 
patologias nos últimos seis meses.

Ministério da Saúde
Sociedades médicas

SBIm* e SBP**

* Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)   **Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

PALIVIZUMABE NA VACCINI

A aplicação do Palivizumabe realizada pela Vaccini pode ocorrer na uni-
dade de sua preferência ou na sua residência, sem taxa de domicílio.

Entre em contato para saber se o seu convênio já cobre este procedimento. 
Caso a clínica não seja conveniada ao seu plano de saúde, contate-o e so-

licite a adesão ou informe-se sobre práticas de reembolso.

Saiba mais


