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Há sete meses, o Brasil iniciou a vacinação contra a COVID-19. Até 15/8/2021, 

164.008.114 de doses de vacinas foram aplicadas, sendo que 114.484.240 pessoas 

receberam pelo menos uma dose da vacina e 49.523.874 foram totalmente imunizadas, 

de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O ritmo de vacinação até o 

momento está em 1,4 milhões de doses aplicadas ao dia, porém ainda abaixo da meta 

de 2,4 milhões/dia.   

Os totalmente imunizados representam apenas 23,4% da população brasileira, o que 

favorece a disseminação do SARS CoV-2 e suas variantes, especialmente a Delta, que 

traz uma maior preocupação. 

Estudos de duração da imunidade em indivíduos saudáveis mostram queda dos níveis 
protetores de anticorpos neutralizantes no período entre 6 a 8 meses pós-infecção 
natural pelo SARS CoV-2. (1,2).  
 
Supondo, na melhor das hipóteses, que a duração da imunidade pós-vacinação seja 
similar à pós-COVID-19, grande parte dos profissionais de saúde e idosos acima de 80 
anos que se vacinaram a partir de janeiro de 2021, estariam novamente sob grande risco 
de adoecimento, hospitalizações e óbito por complicações da COVID-19. 
 
De fato, o aumento no número de internações e óbitos por COVID-19 em idosos acima 

de 80 anos, a partir de junho de 2021 - e que persiste desde então - sugere menor 

resposta à vacinação e decaimento rápido dos anticorpos induzidos pela vacina neste 

grupo. Assim, o país se prepara para iniciar a 3ª dose da vacina de COVID-19 nessa faixa 

etária. 

Cenário semelhante é esperado em pacientes imunocomprometidos. Em pacientes 

onco-hematológicos observou-se uma menor resposta à vacinação contra COVID-19 em 

comparação com indivíduos saudáveis, sendo que apenas 50% dos vacinados 



 
 
 

                              
 

desenvolveram anticorpos em níveis protetores após duas doses da vacina 

Pfizer/BioNTech. (3)  

Respostas ainda menores foram observadas em indivíduos em tratamento 

quimioterápico ou em uso de terapia com anticorpos monoclonais. (4 – 6) Com relação à 

Coronavac, estudo brasileiro recente avaliou a resposta à primeira dose em receptores 

de transplante renal. A taxa de soroconversão após 1ª dose foi de apenas 15,2%. Cerca 

de 2% dos vacinados adquiriram COVID-19 entre a 1ª e a 2ª dose da vacina, com 

letalidade de 26%, similar a de receptores de transplante renal não vacinados. (7) Essas 

observações, incluindo também a Coronavac, reforçam a necessidade de duas ou mais 

doses de vacinas anti-COVID-19 em pacientes imunocomprometidos.  

Com relação ao transplante de células tronco-hematopoiéticas (TCTH), recomenda-se 

que receptores de TCTH recebam qualquer uma das vacinas anti-COVID-19 disponíveis 

no país idealmente a partir do 6º mês do transplante, quando é esperada uma melhor 

resposta à vacina. Entretanto, em locais com aceleração das taxas de transmissão, a 

vacinação poderá ser antecipada a partir do 3º mês do transplante. 

Em pacientes onco-hematológicos a orientação é priorizar a vacinação, independente 

da plataforma vacinal, sem restrições a nenhum grupo de pacientes. A vacinação deve 

ser iniciada o mais rapidamente possível, pois casos de COVID-19 nesta população estão 

associados a desfechos piores em diversas séries. (8 – 10)  

Na tentativa de se obter um menor impacto da imunossupressão na resposta vacinal, 

sugere-se ajustes na agenda de vacinação em indivíduos com leucemias agudas em 

protocolos de indução de remissão, tratamentos contendo anticorpos monoclonais, 

imunoglobulinas, e corticosteroides em altas doses.  

Entretanto, no cenário do TCTH e da onco-hematologia outras questões prementes 

devem ser abordadas: 

1. Estudo de eficácia de vacinas em mundo real, demonstrou menor resposta à 

vacina Pfizer/BioNTech em imunocomprometidos (75%; IC 95%: 44%–88%) em 

comparação com imunocompetentes (94%; IC 95%: 87%–97%). (11) Com 

relação às hospitalizações por COVID-19, a eficácia dessa vacina também foi 

menor nessa população (59%; IC 95%: 12%-81%) em comparação com 

indivíduos saudáveis (91%; IC95%: 86%-95%). (12)   

2. Em outro estudo dedicado a avalição da resposta a vacina Pfizer/BioNTech em 

indivíduos com câncer, a resposta imune após a primeira dose foi muito 

inferior a resposta em indivíduos imunocompetentes. Na população onco-

hematológica, a imunogenicidade após a primeira dose foi de apenas 18% 

comparado 38% em pacientes com tumores sólidos, e de 94% em controles 

saudáveis imunocompetentes. (4) Os autores concluem que a dose inicial não 



 
 
 

                              
 

é eficaz, em especial em regiões com alta circulação de variantes de alta 

transmissibilidade nesta população de imunossuprimidos.  

3. Frente a essas evidências de pobre resposta imune à vacinação e maior risco 

de hospitalizações em imunocomprometidos, o número de doses (duas) 

proposto anteriormente deve ser urgentemente revisto, assim com a 

estratégia de aumento do intervalo entre doses utilizando em alguns países, 

como no Brasil.  (13)  

4. A estratégia de aumento do intervalo entre as doses (de 3 para 12 semanas) 

foi justificada baseando-se na alta conversão após a primeira dose e na 

escassez de vacinas. No entanto, os dados utilizados foram derivados dos 

estudos com indivíduos saudáveis. Em imunossuprimidos, a resposta a 

primeira dose não confere proteção suficiente, não justificando o atraso em 

aplicar doses subsequentes.  

5. Estudos recentes mostram um acréscimo de 33% a 50% na resposta imune 

após a terceira dose da vacina em receptores de transplante de órgãos sólidos. 
(14, 15) O mesmo deve ser antecipado em receptores de TCTH e na população 

onco-hematológica.  

6. Em 12/8/2021, o U.S. Food and Drugs Administration (FDA) aprovou a 

recomendação feita pelo Center for Diseases Control (CDC) indicando a 3ª 

dose da vacina da Pfizer/BioNTech (>12 anos) ou Moderna (> 18 anos) para 

indivíduos imunocomprometidos. (16, 17) Outros países tais como Reino Unido, 

França e Israel estão analisando as novas evidências e tomando as mesmas 

medidas. (17) Além da inclusão da 3ª dose de vacina para os pacientes 

imunocomprometidos, outra particularidade do TCTH deve ser mencionada: 

 

Em decorrência do regime de condicionamento para o transplante, os receptores de 

TCTH perdem progressivamente a imunidade adquirida por vacinas ou infecções prévias 

ao transplante e, portanto, necessitam ser revacinados a partir do 3º mês pós-TCTH (18)  

 

Com a pandemia, pacientes onco-hematológicos receberam a vacina contra a COVID-

19, enquanto aguardavam o transplante. Caso tenham sido encaminhados para o 

transplante, é esperado que a imunidade oferecida transitoriamente pela vacinação 

anti-COVID-19 pré-transplante desapareça com o regime de condicionamento. 

Portanto, pacientes vacinados pré-TCTH deverão ser revacinados com o esquema 

completo de vacina anti-COVID-19 a partir do 6º mês pós-TCTH, ou antes, se necessário. 

Frente ao exposto, solicitamos a inclusão imediata da 3ª dose da vacina anti-COVID-19 

e a redução do intervalo entre doses para os receptores de TCTH e indivíduos com 

doenças onco-hematológicas, assim como a revacinação pós-transplante com esquema 

completo para os pacientes onco-hematológicos vacinados antes do encaminhamento 

para o TCTH. 
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