
 

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021. 

 

Recomendações da ASBAI para proteção vacinal dos profissionais da área de 

Alergia e Imunologia 

 

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) está em alerta e preocupada com a saúde 

dos alergistas e imunologistas neste cenário da COVID-19, por entender que estamos 

frequentemente envolvidos nos atendimentos de pacientes com queixas respiratórias agudas.  

A maioria das pessoas (80%) que se infecta com o novo coronavírus, apresenta quadros sem 

gravidade, como uma gripe comum (síndrome gripal aguda). Principalmente as crianças tendem a 

apresentar quadros sem gravidade. Pessoas com alergias respiratórias, asma ou rinite, podem ter 

seus sintomas de alergia piorados pela infecção do SARS-CoV-2, como pode ocorrer com qualquer 

outra infecção respiratória viral1. Além disso, os sintomas da infecção leve por SARs-CoV-2 podem 

ser confundidos com sintomas de alergia respiratória. Uma das principais queixas dos pacientes que 

buscam auxílio do especialista em alergia e imunologia é de natureza respiratória. Por isso, é muito 

importante estar atento e não confundir esses sintomas com os da infecção pelo Coronavírus2 e 

vice-versa.  

A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de uma pessoa infectada para outra por meio de gotículas 

respiratórias eliminadas ao tossir, espirrar ou falar, por contato direto ou próximo, assim como por 

meio das mãos não adequadamente higienizadas e pelo contato com objetos ou superfícies 

contaminadas3. 

Além dos sintomas respiratórios, tem sido documentado o aparecimento de manifestações cutâneas 

durante infecções pelo coronavírus4. As infecções virais são um gatilho conhecido para a urticária, 

especialmente em crianças5. A urticária aguda secundária à infecção por SARS-CoV-2 foi amplamente 

relatada em diversos países, desenvolvendo-se simultaneamente a manifestações sistêmicas, como 

febre e tosse, e com remissão após seis a oito dias em média. Há relatos de que estes pacientes 

apresentaram uma maior gravidade da doença com maior mortalidade4-6.  

Uma vez que os pacientes nem sempre distinguem os sintomas respiratórios, muitos procuram 

atendimento em ambulatórios especializados em alergia e imunologia, o que coloca estes 

profissionais em contato com grande número de casos suspeitos ou até confirmados de infecção 

pelos SARS-CoV-2. A especialidade é também responsável pelo atendimento de pacientes 

portadores de erros inatos da imunidade (imunodeficiências primários), dos quais diversos 

apresentam suscetibilidade a formas mais severas da doença, tanto por deficiência na resposta 

inicial de interferons do tipo 1 quanto por desregulação do processo inflamatório. E há ainda os 

especialistas que são procurados por pacientes para tratamento da COVID-19 em sua fase aguda, em 

decorrência do seu profundo conhecimento em imunologia. 

  



 

 

 

Após a liberação pela ANVISA do uso emergencial de vacinas contra o SARS-CoV-2, foi determinado 

que os grupos de maior risco de contaminação, transmissão e de ter COVID-19 grave devem ter 

prioridade no programa de vacinação do Plano Nacional de Imunização no Brasil (PNI), conforme 

publicado pelo Ministério da Saúde (MS), em dezembro de 2020, e de acordo com a OMS 7. 

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações 

(CGPNI) e do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), de posse de vacinas liberadas pela ANVISA para uso emergencial, iniciou a 

campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, nesta semana (janeiro/2021) e emitiu NT 

priorizando os grupos que seguem8: 

• Trabalhadores da saúde  

• Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);  

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, institucionalizados;  

• População indígena vivendo em terras indígenas. 

Em novembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um roteiro para priorizar o 

uso de vacinas contra COVID-19 em contextos de acesso limitado do imunizante. Esse documento foi 

elaborado pelo SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) da WHO, fornecendo 

recomendações de acordo com as diferentes condições epidemiológicas e de fornecimento de 

vacina9. 

De acordo com este documento, atualmente nos encontramos no estágio I de disponibilidade da 

vacina (disponibilidade muito limitada de vacina, para 1-10% da população). Neste cenário, a OMS 

recomenda a seguinte prioridade9:  

• 1.a. Profissionais de saúde com risco alto a muito alto de adquirir e transmitir infecções; 

• 1.b. Adultos mais velhos (idade especificada de acordo com o risco de cada país). 

No anexo 3 do mesmo documento, a OMS define o nível de exposição ocupacional dos 

trabalhadores da área da saúde ao SARS-CoV-2. São estratificados como “risco alto” trabalhos ou 

tarefas com alto potencial para contato próximo com pessoas que estão confirmadas ou com 

suspeita de ter COVID-19, bem como contato com objetos e superfícies possivelmente contaminadas 

com o vírus, por exemplo, atendimento direto ao paciente.  

Pelas razões expostas anteriormente, o médico alergista e imunologista está continuamente exposto 

ao SARS-CoV-2 em seus locais de atendimento ambulatorial e frequentemente está envolvido no 

atendimento dos pacientes com COVID-19 hospitalizados que apresentam quadro alérgico 

associado. Além disso, a sua imunização, em associação às demais medidas de prevenção de 

transmissão, contribui para a redução do risco de exposição dos pacientes com imunodeficiências 

primárias à COVID-19. Desse modo, é possível dizer que estes profissionais se enquadram no grupo 

de profissionais com alto risco de adquirir e transmitir a infecção pelo SARS-CoV-2. 

 



 

 

 

Concluindo, a ASBAI RECOMENDA que as Secretarias de Saúde de Estados e Municípios, gestores 

hospitalares e CCIH considerem: 

-  Alergistas e imunologistas como profissionais de alto risco, classificados no grupo (1a) e, portanto, 

sejam incluídos no grupo de vacinação imediata, logo após a vacinação dos profissionais que 

trabalham na linha de frente de combate a pandemia; 

- Manter os cuidados e protocolos previstos nas recomendações publicadas e atualizadas 

anteriormente pela ASBAI, referentes a uso correto de EPI antes e durante o atendimento 

ambulatorial. 

 

 
Dr. Emanuel Sávio Cavalcanti Sarinho  

Presidente da ASBAI  
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