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A prevenção ao adoecimento é uma importante ação na assistência
integral às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Dentre as estratégias de
prevenção, há especial espaço para a vacinação. Adultos e adolescentes vivendo
com HIV e aids podem receber todas as vacinas do calendário nacional, desde
que não apresentem deficiência imunológica importante. Dentre as vacinas
recomendadas encontra-se a contra Streptococcus pneumoniae. Conforme
Informe Técnico de Julho de 2019, o Ministério da Saúde (MS) incluiu a vacina
pneumocócica conjugada 13-valente sequencial com a vacina pneumocócica
polissacarídica 23-valente para pacientes ≥ de 5 anos de idade que apresentam
alto risco, a saber: pessoas que vivem com HIV/Aids, transplantados de
células-tronco hematopoiéticas (medula óssea), transplantados de órgãos sólidos
e pacientes oncológicos.
A inclusão da vacina pneumocócica conjugada 13-valente, portanto,
configura-se como grande avanço para a saúde pública brasileira, uma vez que
visa proteger os indivíduos pertencentes aos grupos prioritários acima citados
das doenças invasivas causadas por Streptococcus pneumoniae e de suas graves
sequelas potenciais através da produção mais rápida e prolongada de altos
títulos de anticorpos contra os sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A,
19F e 23F.
Os Serviços de Assistência Especializada em IST/HIV/Aids devem estimar
o quantitativo necessário das vacinas para seus pacientes e solicitá-lo para as
vigilâncias epidemiológicas municipais, para que estejam disponíveis nas salas de
vacina de referência, assim como implementar estratégias de sensibilização dos
profissionais e usuários e de facilitação da administração, com o objetivo de
aumentar a cobertura vacinal desta população.
Nos quadros abaixo, encontram-se as orientações dos esquemas de
vacinação de acordo com o uso prévio ou não da vacina pneumocócica 23
valente:

Por fim, sugerimos que também na próxima campanha de vacinação para
influenza seja oferecida a vacina pneumocócica 13 para as pessoas vivendo com
HIV com indicação de recebê-la.
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