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CENTROS DE REFERÊNCIA 
PARA IMUNOBIOLÓGICOS 
ESPECIAIS 

GISELE GONDIM

Área Técnica de imunização

Gerência de Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Imunopreviníveis e de Transmissão Hídrica e 

Alimentar – SES/DF
 

Os Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais (CRIE) são centros
constituídos de uma infraestrutura e logísticas diferenciadas, destinadas ao
atendimento de indivíduos portadores de quadros clínicos especiais.

Os portadores dessas condições são suscetíveis a infecções mais graves e
apresentam resposta menos eficiente às vacinas, podendo necessitar
diferentes esquemas de vacinação não disponíveis na rotina.

1993 – MS iniciou a implantação dos CRIE no Brasil.

Portaria nº 48 do Ministério da Saúde, de 28 de julho de 2004 - institui
diretrizes para funcionamento dos CRIE.

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS:
I. Facilitar o acesso da população, em condições especiais de morbidade ou
exposição a situações de risco, aos imunobiológicos especiais para prevenção
das doenças que são objeto do Programa Nacional de Imunizações – PNI.

II. Investigação, acompanhamento e elucidação dos casos de eventos adversos
graves e/ou inusitados associados temporalmente à aplicação de
imunobiológicos.
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INTRODUÇÃO

FUNCIONAMENTO:

De preferência em ambiente hospitalar, com as seguintes instalações: I.
Recepção; II. Consultório; III. Sala de vacinas e IV. Sanitário.

Funcionar diariamente e em tempo integral.

Equipe técnica mínima: médico, enfermeiro e técnico de enfermagem,
devidamente habilitados para desenvolver as atividades de vacinação.
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INTRODUÇÃO

DISTRITO FEDERAL - não possui nenhum CRIE de acordo com a portaria.

Locais que ofertam imunobiológicos especiais:

» Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) – Região Central;
» Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) – Região Central;
» Hospital Regional da Ceilândia (HRC) – Região Oeste;
» Hospital Regional de Planaltina (HRPL) – Região Norte;
» Hospital Regional de Taguatinga (HRT) – Região Sudoeste;
» Hospital Regional do Gama (HRG) – Região Sul.
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INTRODUÇÃO

Portaria nº 763 SES, de 06 de outubro de 2020 - Estabelece a implantação do

Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Distrito Federal.

Localização: Hospital Materno Infantil de Brasília.

CRIE como parte do organograma do hospital, subordinado

administrativamente à direção.
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INTRODUÇÃO

FLUXO
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IMUNOBIOLÓGICOS DISPONÍVEIS - CRIE

1. Vacina adsorvida Difteria e Tétano Infantil (Dupla infantil) – DT
2. Vacina Penta Acelular (Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis (acelular), Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) e 

Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) - DTPa/VIP/Hib
3. Vacina Hexa Acelular (Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis (acelular), Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada), 

Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) e Hepatite B (recombinante) - DTPa/VIP/Hib/HB
4. Vacinas adsorvidas Difteria, Tétano e Pertussis acelular infantil e adulto - DTPa e dTpa
5. Imunoglobulina Humana Antitetânica – IGHAT
6. Vacina Haemophilus influenzae tipo B (conjugada) – Hib
7. Vacina Hepatite A – HA
8. Vacina Hepatite B recombinante – HB – e Imunoglobulina Humana anti-hepatite B – IGHAHB
9. Vacina HPV quadrivalente (6, 11, 16 e 18)
10. Imunoglobulina Humana Antirrábica – IGHAR
11. Vacina Influenza inativada – INF
12. Vacina Meningocócica C conjugada – Meningo C – e Vacina Meningocócica ACWY conjugada – MenACWY
13. Vacinas Pneumocócicas Polissacarídica – Pneumo 23 – e conjugadas – Pneumo 10 e Pneumo 13
14. Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 inativada – VIP
15. Vacina Varicela – VZ – e Imunoglobulina Humana Antivaricela-zoster – IGHAVZ
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PESSOAS IMUNOCOMPETENTES
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Além das vacinas preconizadas para adultos, devem receber as seguintes vacinas:

» Vacina influenza inativada.

» Vacina varicela - para os profissionais sem história prévia de doença ou vacinação.

» Vacina sarampo, caxumba e rubéola – duas doses independente da idade.

» Vacina meningocócica C conjugada – para os microbiologistas rotineiramente expostos ao isolamento da 
Neisseriae meningitidis; e para todos os profissionais de saúde até fev/2023 - Circular n.º 30/2022 -
SES/SVS/DIVEP/GEVITHA.

» Vacina tríplice acelular do adulto (dTpa) – profissionais que atuam em maternidades e em unidades de 
internação neonatal, atendendo recém-nascidos.

» Vacina raiva inativada - profissionais em situação de risco devem fazer esquema pré-exposição.
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PESSOAS IMUNOCOMPETENTES
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Hepatite B
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PESSOAS IMUNOCOMPETENTES
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Hepatite B
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PESSOAS IMUNOCOMPETENTES
EAPV GRAVE

Pentavalente celular:
» Convulsões (72 horas) e EEH (48 horas) : Penta/hexavalente acelular
» Encefalopatia (7 dias): DT infantil (sem o componente pertussis) + Hib +

HepB

VOP:
» Paralisia flácida: VIP
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PESSOAS IMUNOCOMPETENTES
RÉCEM-NASCIDOS

Permanece internado na unidade

neonatal:

» Penta/hexavalente acelular.

→ Voltar ao esquema habitual do PNI

após a alta.

Prematuro ou baixo peso:

<1.000 g ou menos de 31 semanas de

gestação (prematuro extremo):

» Penta/hexavalente acelular.

<2.000 g ou 33 semanas de idade

gestacional:

» 4 doses – HepB.
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
IMUNODEFICIÊNCIAS CONGÊNITAS
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
HIV/aids
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
HIV/aids
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
CÂNCER

18

 



10 

 

PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
IMUNOSSUPRESSÃO TERAPÊUTICA

Corticoides:
» dose ≥2 mg/kg/dia de prednisona

ou seu equivalente, para crianças, ou
≥20 mg/dia por 14 dias ou mais,
para crianças e adultos.

» Observação: o uso de corticoide
tópico, inalatório ou intra-articular
não é considerado imunossupressor.

Imunossupressores não biológicos
(também conhecidos como
DMARDS):

» Metotrexato: ≥0,4 mg/kg/semana
» Ciclosporina: > 2,5 mg/kg/dia
» Tacrolimus: 0,1 a 0,2 mg/kg/dia
» Micofenolato de mofetila: 3 g/dia
» Azatioprina: 1-3 mg/kg/dia
» Ciclofosfamida: 0,5-2,0 mg/kg/dia
» Leflunomida: 0,25-0,5 mg/kg/dia
» 6-mercaptopurina: 1,5 mg/kg/dia
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
IMUNOSSUPRESSÃO TERAPÊUTICA

Agentes biológicos (qualquer dose é considerada imunossupressora):

» Infliximabe (anti-TNF alfa) e outros anti-TNF, Rituximabe (anticélulas B),
Abatacept (reduz ativação de células T), Tocilizumabe (anti IL-6),
Eculizumabe (reduz ativação do complemento)

» Crianças nascidas de mães que utilizaram imunomoduladores durante os dois
últimos trimestres da gestação devem ter a vacina BCG adiada para 6 a 12
meses de vida. Nessa situação, a vacina rotavírus não está contraindicada.
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
IMUNOSSUPRESSÃO TERAPÊUTICA

Os pacientes que não tiverem comprovação de vacinação prévia deverão ser
vacinados, no mínimo duas a quatro semanas antes do início da terapêutica
imunodepressora.

Por segurança, as vacinas de vírus vivos devem ser administradas 14 a 30
dias antes da introdução e só após três a seis meses do término da terapia
imunodepressora. Podem ser administradas três meses após quimioterapia,
mas pelo menos seis meses após terapêutica com anticorpos anticélulas B
(rituximabe).

Pacientes recebendo corticoide podem ser vacinados um mês após a
interrupção da droga.
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
IMUNOSSUPRESSÃO TERAPÊUTICA
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
TRANSPLANTADOS DE ÓRGÃOS SÓLIDOS

23

 

PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
TMO

Gerência de Vigilância Epidemiológica das Doenças 
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PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
TMO

25

VACINAS COVID-19: O esquema deve ser iniciado preferencialmente após seis meses do 
TMO, porém, a depender da situação epidemiológica local, a vacinação poderá ser realizada a 

partir de três meses pós-transplante.

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS
DOENÇAS CRÔNICAS

Asplenia anatômica ou funcional, hemoglobinopatias, doenças de depósito e
outras condições associadas a disfunção esplênica.

Infecções graves por germes capsulados.

Esplenectomia eletiva: mínimo de 14 dias antes.

Pacientes já esplenectomizados: melhor resposta a partir de 14 dias do ato
cirúrgico.

Vacinas: VZ, INF, Pneumo10, Pneumo23, MenACWY e Hib.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS
DOENÇAS CRÔNICAS
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DUPLA INTANTIL - DT

A partir de dois meses a seis anos, 11 meses e 29 dias.

Indicação: encefalopatia nos sete dias subsequentes à
administração de dose anterior das vacinas Penta, DTP ou DTPa.
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PENTA/HEXA ACELULAR/ DTPa

Após EAPV: convulsão febril ou afebril (72 horas) e EEH (48 horas).

Crianças com risco aumentado de EAPV:
» Doença convulsiva crônica.
» Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação em vigência de febre.
» Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.
» RN que permaneça internado na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação.
» RN prematuro extremo (menos de 1.000 g ou 31 semanas).

Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:
» Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia.
» Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de quimioterapia, corticoterapia ou

imunoterapia.
» Transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoiéticas (TMO).
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Hib

Nas indicações de substituição de
pentavalente celular
Transplantados de células-tronco
hematopoiéticas (TMO).
Asplenia anatômica ou funcional e doenças
relacionadas.
HIV/aids.
Imunodeficiência congênita isolada de tipo
humoral ou deficiência de complemento.
Imunodepressão terapêutica ou devida a
câncer.
Diabetes mellitus.
Nefropatia crônica/hemodiálise/síndrome
nefrótica.
Trissomias.

Cardiopatia crônica.
Pneumopatia crônica.
Asma persistente moderada ou grave.
Fibrose cística.
Fístula liquórica.
Doenças de depósito.
Transplantados de órgãos sólidos.
Doença neurológica incapacitante.
Implante de cóclea
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HEPATITE A

Hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C (VHC).
Portadores crônicos do VHB.
Coagulopatias.
Pacientes com HIV/aids.
Imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora.
Doenças de depósito.
Fibrose cística (mucoviscidose).
Trissomias.
Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes.
Transplantados de órgão sólido ou de célulastronco hematopoiéticas (TMO).
Doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea), cadastrados em
programas de transplantes.
Hemoglobinopatias.

31

Esquema: 2 doses – 0 e 6 
meses

 

HEPATITE B
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HPV

Homens e mulheres de 9 a 45 anos com imunodeficiência:
» Pessoas vivendo com HIV/aids.
» Transplantados de órgãos sólidos ou de células tronco-hematopoiéticas

(TMO).
» Neoplasias.
» Doenças autoimunes com prescrição médica.

Contraindicada para gestantes.
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Esquema: 3 doses – 0, 2 e 6 
meses

 

Meningocócica ACWY

34

 



18 

 

Pneumo 10 / Pneumo 13 / Pneumo 23

Transplantados de células-tronco
hematopoiéticas (TMO).
Transplantados de órgãos sólidos.
HIV/aids.
Pacientes oncológicos.
Asplenia anatômica ou funcional e
doenças relacionadas.
Imunodeficiência congênitas.
Diabetes mellitus.
Nefropatia
crônica/hemodiálise/síndrome
nefrótica.
Trissomias.

Cardiopatia crônica.
Pneumopatia crônica.
Asma persistente moderada ou grave.
Fibrose cística.
Fístula liquórica.
Doenças de depósito.
Doença neurológica incapacitante.
Implante de cóclea.
Hepatopatias crônicas.
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PNEUMO 13

PNEUMO 10

 

VACINA VARICELA

Pessoas imunocompetentes de grupos
especiais de risco (profissionais de saúde,
cuidadores e familiares), suscetíveis à
doença, que estejam em convívio domiciliar
ou hospitalar com pacientes
imunodeprimidos.
Maiores de um ano de idade
imunocompetentes e suscetíveis à doença,
no momento da internação, onde haja caso
de varicela.
Candidatos a transplante de órgãos,
suscetíveis à doença, até pelo menos quatro
semanas antes do procedimento, desde que
não estejam imunodeprimidos.
Pacientes com nefropatias crônicas.
Pacientes com síndrome nefrótica.

Doadores de órgãos sólidos e de células-
tronco hematopoiéticas (medula óssea).
Transplantados de células-tronco
hematopoiéticas (TMO): para pacientes
transplantados há 24 meses ou mais, sendo
contraindicadas quando houver doença
enxerto versus hospedeiro.
Crianças e adolescentes vivendo com HIV
suscetíveis à varicela nas categorias clínicas
N, A e B dos Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC), com CD4
>15%. Recomenda-se a vacinação de
crianças expostas, mesmo já excluída a
infecção pelo HIV, para prevenir a
transmissão da varicela em contato
domiciliar com imunodeprimidos.
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VACINA VARICELA

Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral (com
imunidade celular preservada).
Pacientes com doenças dermatológicas graves, tais como: ictiose,
epidermólise bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave e outras
assemelhadas.
Indivíduos em uso crônico de ácido acetilsalicílico (suspender uso por
seis semanas após a vacinação).
Indivíduos com asplenia anatômica e funcional e doenças relacionadas.
Pacientes com trissomias.
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Esquema: 
Crianças 1 a 12 anos: 2 doses 

– 0 e 3 meses
>13 anos: 2 doses – 0 e 2 

meses

 

VACINA VARICELA

Pós-exposição:

» A vacina é indicada para controle de surto em ambiente hospitalar,
creches e escolas que atendam crianças menores de sete anos.

» Comunicantes suscetíveis imunocompetentes a partir de nove
meses de idade, até 120 horas (cinco dias) após o contato – DOSE
ZERO.
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CASOS CLÍNICOS - CRIE

39

 

Caso 01

A.S.S.P., 8 meses e 18 dias, com diagnostico clinico de Síndrome de
Edwards, Encefalopatia Cronica Não Progressiva,
laringotraqueomalacea e cardiopatia congênita ( CIA, Estenose de VP e
AP).
HOME CARE: Traqueostomizada sob uso de oxigenioterapia, faz dieta
via SNE, em estudo para verificar necessidade de GTT.
Ao nascimento peso 2,900g, Apgar 1 min: 2, 5 min: 6, IG: 39s+2d.
Ficou hospitalizada até os 4 meses aproximadamente sendo realizado
somente a vacina da Hepatite B no dia 06/01/2020.
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41

Penta/Hexa 
acelular

8 meses e 18 dias
Trissomia
Doença 
neurológica 
crônica 
incapacitante,
Cardiopatia 
congênita
Pneumopatia
crônica
39s+2d
Home Care

 

Caso 02

A.D.A.D., de termo, 2 meses e 28 dias, recebeu apenas 1 dose de
HepB.
Ficou internada por 1 mês devido os seguintes diagnósticos:

1. Osteomielite aguda Parietal Esquerda - Tratada;
2. Lesão renal aguda - Resolvida;
3. Síndrome hemolítica-urêmica - Resolvida

42

Sem indicação de imunobiológicos especiais à princípio. 
Infecção grave – encaminhada para avaliação da Imunologia

Até confirmação diagnóstica adiar aplicação das vacinas atenuadas: BCG, VORH, 
tríplice viral, febre amarela e varicela
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Caso 03

Relatório de alta: C.S.C, 2 meses e 10 dias, internado desde o
nascimento, com diagnostico clinico de:

» RNPT extremo (26 semanas + 3 dias ) / MBP
» Infecção precoce não confirmada - resolvida
» Icterícia neonatal – resolvida
» Displasia Broncopulmonar
» Distúrbio de deglutição/SNE
» Anemia (concentrado de hemácias em 06/08 – 24/08 – 11/09)
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44

Penta/Hexa 
acelular

2 meses e 10 dias
Prematuridade 
extrema
Pneumopatia
crônica
SNE
História de 
hemotransfusão

DTPa e 4 
doses de 

HepB
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Caso 04

G.P.G., 2 meses e 2 dias, hígido, de termo, em AME.
2 horas após as vacinas de 2 meses evoluiu com palidez cutânea, febre
de 38oC e vômitos.

45

Penta/Hexa/DTP 
acelular
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OBRIGADA!

crie.eapv.df@gmail.com
VOIP: 2017-1145 ramal 8250
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http://egov.df.gov.br

 

 


