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RESUMO
A infecção primária pelo vírus varicela-zoster (VZV) é responsável pelo desenvolvimento da
doença conhecida como varicela ou catapora, a qual ocorre comumente na infância e é
altamente contagiosa. No Brasil, desde setembro de 2013 o Ministério da Saúde por meio do
Programa Nacional de Imunizações (PNI), introduziu a vacina tetravalente viral (sarampo,
caxumba, rubéola e varicela) com o objetivo de reduzir a morbimortalidade causada por este
vírus. O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados e
avaliar o impacto do programa de vacinação sobre a morbimortalidade da varicela no Brasil
antes e após a introdução da vacina no Sistema Único de Saúde. Incluímos pessoas de ambos
os sexos, menores de dez anos, com varicela, cujas informações epidemiológicas e de
morbimortalidade foram inseridas no Departamento de Informática do SUS, no período de 2008
a 2018, para comparação dos casos notificados nos períodos pré e pós-vacinal. As internações
associadas ao vírus varicela-zoster no Brasil no período pré-vacinal foram de 27.902, com maior
ocorrência na região Sudeste. No período pós-vacinal ocorreram 13.759 internações resultando
em uma redução de 50,1% quando comparado ao período pré-vacinal. A faixa etária com a
maior frequência de casos em ambos os períodos foi de um a quatro anos (15.337 - 55% e 6.597
- 48% casos, respectivamente), seguida do grupo de menores de um ano (7.822 - 28% e 3,606
- 26%, respectivamente). Contudo, a taxa de mortalidade foi maior na faixa etária de menores
de um ano em ambos os períodos (102 óbitos no período pré-vacinal e 57 no pós-vacinal).
Embora tenha ocorrido redução no número absoluto de óbitos em todas as faixas etárias ao
comparar os dois períodos, observou-se um aumento de óbitos em taxas percentuais em menores
de um ano de idade (53,4% - pré-vacinal e 58,8% - pós-vacinal). A introdução da vacina
tetravalente viral pelo SUS diminuiu consideravelmente as hospitalizações e óbitos por varicela
no grupo etário alvo da vacinação, demonstrando a eficácia da vacina. Todavia ainda há a
necessidade de realização de estudos multicêntricos objetivando o aprimoramento e ajuste das
estratégias vacinais de acordo com a realidade brasileira para a manutenção de uma taxa de
cobertura vacinal eficiente contra varicela e outros agravos imunopreveníveis por vacinas.
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ABSTRACT
Primary infection with the varicella-zoster virus (VZV) is responsible for the development of
the disease known as chickenpox or chicken pox, which commonly occurs in childhood and is
highly contagious. In Brazil, since September 2013, the Ministry of Health, through the
National Immunization Program (PNI), introduced the tetravalent viral vaccine (measles,
mumps, rubella and chickenpox) in order to reduce the morbidity and mortality caused by this
virus. The objective of this study was to describe the epidemiological profile of the reported
cases and to assess the impact of the vaccination program on the varicella morbidity and
mortality in Brazil before and after the introduction of the vaccine in the Unified Health System.
We included people of both genders, under ten years, with chickenpox, whose epidemiological
and morbidity and mortality information were entered in the SUS Department of Informatics,
from 2008 to 2018, to compare the cases reported in the pre and post-vaccination periods. The
number of admissions associated with the varicella-zoster virus in Brazil in the pre-vaccination
period was 27,902, with a higher occurrence in the Southeast region. In the post-vaccination
period, there were 13,759 hospitalizations resulting in a reduction of 50.1% when compared to
the pre-vaccination period. The age group with the highest frequency of cases in both periods
was from one to four years (15,337 - 55% and 6,597 - 48% cases, respectively), followed by
the group of children under one year old (7,822 - 28% and 3,606 - 26%, respectively). However,
the mortality rate was higher in the age group of children under one year old in both periods
(102 deaths in the pre-vaccination period and 57 in the post-vaccination period). Although there
was a reduction in the absolute number of deaths in all age groups when comparing the two
periods, there was an increase in deaths in percentage rates in children under one year of age
(53.4% - pre-vaccination and 58.8 % - post-vaccination). The introduction of the tetravalent
viral vaccine by SUS significantly reduced hospitalizations and deaths from varicella in the
target vaccination age group, demonstrating the vaccine's effectiveness. However, there is still
a need to carry out multicenter studies aiming at improving and adjusting vaccine strategies
according to the Brazilian reality to maintain an efficient vaccination coverage rate against
chickenpox and other vaccine-preventable diseases.
Keywords: Varicella, Children, Vaccination, Brazil
1 INTRODUÇÃO
O herpesvírus humano 3 (Human alphaherpesvirus 3 - HHV-3), conhecido como vírus
varicela-zoster (VZV), pertence a Ordem Herpesvirales, Família Herpesviridae, subfamília
Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus (WALKER et al., 2019). É um vírus constituído de
DNA de fita dupla, envelopado, que mede de 180 - 200 nm de diâmetro e apresenta como
principal característica a capacidade de estabelecer infecção crônica latente (BOSTIKOVA et
al., 2011; COSTA et al., 2016).
A infecção primária pelo VZV é responsável pelo desenvolvimento da doença conhecida
como varicela ou catapora, a qual ocorre comumente na infância e é altamente contagiosa,
enquanto que o herpes zoster (HZ) é mais comum em adultos e é resultante da reativação do
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vírus latente nos gânglios nervosos da raiz dorsal (WEAVER, 2009; TAKAO et al., 2012;
COSTA et al., 2016).
A transmissão do VZV ocorre de pessoa a pessoa através da disseminação aérea de
partículas virais/aerossóis provenientes da via respiratória do indivíduo infectado. O contato
direto com o conteúdo líquido presente nas vesículas e bolhas cutâneas é também fonte de
transmissão dos vírus, que podem alcançar a via respiratória dos indivíduos expostos através
das mãos, fômites ou alimentos. Uma vez presente no trato respiratório, o vírus alcança o
sistema linfático, através do qual se dissemina para o restante do corpo (WEAVER, 2009;
SCHMID; JUMAAN, 2010).
Além das lesões cutâneas, febre e mal-estar geral, os doentes podem desenvolver outros
agravos associados à infecção por VZV ou por consequência da mesma. Entre as principais
complicações associadas à varicela estão infecções bacterianas da pele, pneumonia, sepses
(DULOVIĆ et al., 2010; MAIA et al., 2015), glomerulonefrites, encefalites (ZOU et al., 2011),
cerebelites (GRAHN; STUDAHL, 2015) e problemas hematológicos, como púrpura
trombocitopênica e varicela hemorrágica (HAMADA; YASUMOTO; FURUE, 2004).
A primeira vacina com vírus vivo atenuado contra a varicela foi desenvolvida em 1974 no
Japão, tendo sido incorporada no calendário nacional de imunização nos Estados Unidos da
América em 1995 (COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES, 1995).
No Brasil, a vacina contra a varicela está disponível desde o ano 2000 nos Centros de
Referências para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para indivíduos suscetíveis em situação de
pré-exposição, para pessoas sem história de varicela e com maior risco de desenvolver doença
grave e ou complicações associadas. Também já é utilizada em situação de pós-exposição, para
imunocompetentes suscetíveis, comunicantes intra-hospitalares de casos de varicela. Esta
vacina está também incluída no Calendário de Vacinação dos Povos Indígenas desde 2002
(BRASIL, 2018).
Neste contexto, o Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações
(PNI), introduziu a vacina tetravalente viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela - atenuada),
a partir de setembro de 2013, exclusivamente, para as crianças de 15 meses de idade, que tenham
recebido a primeira dose da vacina tríplice viral. E a partir de 2018 foi introduzida uma segunda
dose da vacina contra varicela para crianças de quatro até seis anos de idade (BRASIL, 2018).
Por sua elevada contagiosidade, a doença está associada a problemas sociais relacionados
à infecção como a ausência da criança doente no ambiente escolar, a perda de dias de trabalho
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e de produtividade dos pais ou cuidadores e aos custos com medicamentos e internações
hospitalares (HIROSE et al., 2016; WUTZLER et al., 2017).
A epidemiologia do VZV é um tema pouco estudado a nível nacional e há poucos dados
relacionados ao período pós-implantação da vacina tetravalente viral no SUS. Assim, existe a
necessidade de se conhecer melhor o cenário da epidemiologia e a situação vacinal na população
brasileira para este agente. Portanto, este estudo teve como objetivo principal descrever o perfil
epidemiológico dos casos de varicela no Brasil em indivíduos menores de 10 anos de idade e
avaliar o impacto do programa de vacinação contra a varicela antes e após a introdução da
vacina tetravalente viral no SUS no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2018.

2 MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional com dados secundários cujas informações
epidemiológicas foram obtidas do Departamento de Informática do SUS (DATASUS http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def) de janeiro de 2008 a agosto de
2013, caracterizando o período pré-vacinal, e de setembro de 2013 a dezembro de 2018, que
determina o período pós-vacinal; visando coletar informações sobre a morbidade e mortalidade
associada ao VZV.
Foram acessadas a sessão de Morbidade Hospitalar do SUS em Informações
Epidemiológicas e Morbidade, sobre os conteúdos: internações e óbitos. Foram incluídos no
presente estudo pessoas de ambos os sexos, menores de dez anos de idade, com quadro
caracterizado por infecção pelo VZV ocorrido no Brasil.
Quanto ao método de análise, os dados foram tabelados e quantificados usando o
programa Microsoft Office Excel® (Microsoft Corporation, Estados Unidos) e as figuras foram
feitas usando o programa GraphPad Prism 8.0.

3 RESULTADOS
No Brasil, o número total de internações associadas ao VZV no período janeiro de 2008
a agosto de 2013 (pré-vacinal) foi de 57.461, sendo que 27.902 (48,6%) ocorreram em crianças
menores de 10 anos de idade. Na região Sudeste do país foi notificado o maior número de casos
(14.330; 51,3%), enquanto na região Centro Oeste ocorreu o menor número, onde foram
notificados 2.757 (9,8%). No período de setembro de 2013 a dezembro de 2018 (pós-vacinal),
foram registradas 13.759 internações por varicela no Brasil na faixa etária alvo do estudo. A
região Sudeste continuou apresentando os maiores índices de internação (6.902; 50,2%), porém
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observou-se uma redução no número total de internações em todas as regiões do país quando
comparado ao período pré-vacinal. Ao compararmos os dois períodos também constatamos uma
redução nas taxas de internações de 50,5% para a região Norte, 34,3% para a região Nordeste,
51,8 % para a região Sudeste, 65,1% para a região Sul e 46,8% para a região Centro Oeste
(Figura 1).

Figura 1. Número de internações por VZV em menores de 10 anos de idade, segundo a região - Brasil.

A faixa etária com a maior frequência de internações por varicela foi a de um a 4 anos, sendo
15.337 (55%) casos no período pré-vacinal e 6.597 (48%) casos no período pós-vacinal. Em
seguida, a faixa etária mais acometida foi a de menores de um ano de idade, com 7.822 (28%)
casos período pré-vacinal e 3.606 (26%) casos no período pós-vacinal, conforme mostrado na
Figura 2.
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Figura 2. Número de internações por VZV segundo faixa etária (menores de 10 anos de idade), no período
estudado – Brasil.

A totalidade de óbitos por VZV notificados nas regiões brasileiras no período pré-vacinal
foi de 191. Na região Centro Oeste foi notificado o maior número com 76 óbitos (39,8%),
enquanto na região Sul foram notificados apenas 13 (6,8%). No período pós-vacinal foram 97
óbitos, sendo que a região Nordeste apresentou o maior número, com 34 (35%) e o menor
número foi registrado na região Sul com 8 (8,2%) casos notificados (Figura 3). Vale ressaltar
uma redução total no número de óbitos de 47,7% ao comparar os dois períodos.

Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 3, n. 4, p. 7236-7249 jul./aug.. 2020.

ISSN 2595-6825

7243

Brazilian Journal of health Review
Figura 3. Número de óbitos por VZV em menores de 10 anos de idade, segundo a região, no período estudado
– Brasil.

Com relação ao número de óbitos por faixa etária em ambos os períodos, a maior
frequência de casos ocorreu em menores de um ano com 102 óbitos (53,4%) no período prévacinal e 57 (58,8%) no período pós-vacinal, demonstrando que embora tenha ocorrido uma
redução no número absoluto de óbitos em todas as faixas etárias ao comparar os dois períodos,
nessa faixa etária de menores de um ano ocorreu um aumento do percentual de número de óbitos
(Figura 4).
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Figura 4. Número de óbitos por VZV segundo faixa etária (menores de 10 anos de idade), no período estudado
- Brasil.

4 DISCUSSÃO
A varicela é uma doença infecciosa, de transmissão direta, altamente contagiosa, muito
comum na infância. Uma das medidas que vem sendo muito utilizada na prevenção da varicela
é a vacinação da população infantil (MARIN et al., 2007; BOZZOLA; BOZZOLA, 2016).
Observou-se uma redução de 50,7% no número de internações associadas ao VZV no
Brasil ao compararmos os períodos pré e pós-vacinal, sendo esses resultados similares aos
observados em outro estudo no país (RIBEIRO et al., 2019). Porém essa taxa é inferior à
observada em outros países (76,8%-94%), considerando o período de 5 a 7 anos após a
introdução da vacina contra varicela (QUIAN et al., 2008; STRENG et al., 2013; HEYWOOD
et al., 2014; TAFURI et al., 2015).
As regiões Sul e Nordeste apresentaram a maior e a menor taxa de redução de
internações no Brasil (65,1% e 34,3%, respectivamente). Importante ressaltar que a cobertura
vacinal média para a vacina tetravalente viral no período pós-vacinal (2014-2018) foi de
76,52% (região Sul) e 54,35% para a região Nordeste. E a média nacional no Brasil nesse
período foi de 63,02% (BRASIL, 2020a) o que pode ter contribuído para a redução de
internações no país, assim como para a ocorrência de diferentes índices regionais.
Tanto no período pré-vacinal quanto no período posterior à introdução da vacina
tetravalente viral a notificação de internações foi maior na faixa etária de um a quatro anos
de idade, dados que corroboram os resultados de outros autores (MOTA; CARVALHOBraz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 3, n. 4, p. 7236-7249 jul./aug.. 2020.
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COSTA, 2016; DINIZ et al., 2018; SCOTTA et al., 2018). Todavia foi notório o decréscimo de
57% nos casos de internações nessa faixa etária em relação ao período pré-vacinal, o que já era
esperado pelos autores por corresponder à faixa etária de cobertura vacinal pelo calendário de
imunização nacional. Dados também demonstrados anteriormente por outros trabalhos
(SCOTTA et al., 2018; RIBEIRO et al., 2019).
Embora o maior número de internações dentre todo o período estudado tenha ocorrido na
faixa etária de um a quatro anos, a taxa de mortalidade foi maior na faixa etária de menores de
um ano de idade. Achados esses semelhantes aos de outro estudo realizado em 2018 no Brasil
(SCOTTA et al., 2018).
Estas taxas elevadas permitem inferir que o risco de uma criança vir a óbito em
decorrência da varicela é quase o dobro, caso ela tenha menos de um ano de idade. Este fato
leva a crer que apesar do esforço para a imunização com a vacina tetravalente viral, as crianças
menores de 12 meses não são contempladas com a vacinação (MOTA; CARVALHO-COSTA,
2016).
A vacina contra varicela no PNI é aplicada em crianças de 15 meses de idade, pois se
acredita que a redução da circulação do VZV entre as crianças imunizadas beneficiaria as
crianças menores de um ano através da chamada imunidade de rebanho (BRASIL, 2020b).
Contudo tal fato não foi observado no presente estudo.
Embora o esquema preconizado pelo PNI tenha se mostrado altamente eficaz para
prevenção de formas graves da doença, recomenda-se uma segunda dose para otimizar a
eficácia da vacina, especialmente para a prevenção de formas leves e surtos da doença
(BRASIL, 2018). Diante disso, no ano de 2018 o Ministério da Saúde por meio da nota
informativa Nº 135-SEI/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS na qual orienta sobre as mudanças no
Calendário Nacional de Vacinação passou a disponibilizar a segunda dose da vacina varicela
(atenuada) para crianças de quatro até seis anos de idade. A vacinação nesta faixa etária visa
corrigir possíveis falhas vacinais da primeira dose, além de aumentar a proteção deste grupo
alvo contra varicela, prevenindo ainda a ocorrência de surtos de varicela, especialmente em
creches e escolas. Dados esses reforçados por trabalhos realizados por outros autores (HENRY
et al., 2017; WUTZLER et al., 2017; ANDRADE et al., 2018).
Este estudo demonstrou que no período posterior à introdução da vacina tetravalente
viral no SUS, ocorreu uma redução do número de internações e óbitos; a população de crianças
de um a quatro anos foi a mais atingida, embora tenha ocorrido redução nos índices de
internação. Contudo, a taxa de mortalidade foi maior na faixa etária dos menores de um ano
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sugerindo que essa faixa etária não tenha sido protegida pela imunidade de rebanho tornandose mais suscetível à infecção.
O presente estudo teve algumas limitações, pois no Brasil a varicela não é uma doença
de notificação compulsória e a única maneira de monitoramento da doença se faz por meio das
informações de hospitalizações e óbitos, porém é importante ressaltar que os casos de doença
mais branda não são registrados. Além disso, como as informações do DATASUS são
preenchidas e armazenadas em um banco de dados, sempre há a possibilidade de erros de
registro, podendo superestimar ou subestimar os números apresentados. Vale destacar que o
DATASUS não inclui informações referentes a indivíduos internados em sistemas privados de
saúde.

5 CONCLUSÃO
A introdução da vacina tetravalente viral diminuiu consideravelmente as hospitalizações
e óbitos por varicela no grupo etário alvo da vacinação. Esta vacina não apenas protege aqueles
que a recebem, mas também a comunidade como um todo, pois quanto maior o número de
pessoas vacinadas, menor o número de pessoas suscetíveis, portanto, menor a tendência de
circulação do VZV. Contudo, ainda há a necessidade de realização de estudos multicêntricos
objetivando o aprimoramento e ajuste das estratégias vacinais de acordo com a realidade
brasileira para que se possa manter uma taxa de cobertura vacinal eficiente contra varicela e os
outros agravos imunopreveníveis por vacinas no Brasil.
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