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Abstrato 

Contexto: A doença pneumocócica invasiva (DPI) e a pneumonia são uma das 

principais causas de morbimortalidade em todo o mundo, e a asma é a doença crônica 

mais comum na infância. 

 

Objetivo: Avaliar o risco de DPI ou pneumonia em crianças asmáticas após a 

introdução de vacinas pneumocócicas conjugadas (PCVs). 

 

Fontes de dados: Foram pesquisadas quatro bases de dados eletrônicas. 

 

Seleção do estudo: Foram selecionadas as coortes ou estudos de caso-controle 

de DPI e pneumonia em populações que já receberam PCV (principalmente vacina 

conjugada pneumocócica com 7 sorotipos), mas não receberam polissacarídeo 

pneumocócico com 23 valentes, em que os autores relataram dados de crianças com 

asma e em que controles saudáveis foram incluídos, sem restrição de idioma. 

 

Extração de dados: Dois revisores conferiram independentemente todos os 

estudos. Os desfechos primários foram ocorrência de DPI e pneumonia. Os desfechos 

secundários incluíram mortalidade, internações, tempo de internação, internação em 

UTI, suporte respiratório, custos e uso adicional de medicamentos. 

 

Resultados: Cinco estudos preencheram os critérios de inclusão; desses, três 

coortes retrospectivas (26 milhões de pessoas-ano) e um estudo de caso-controle (N = 

3294 crianças) qualificadas para a meta-análise. Crianças com asma tiveram 90% de 

chance de DPI mais alta do que controles saudáveis (odds ratio = 1,90; intervalo de 

confiança de 95% = 1,63-2,11; I 2 = 1,7%). A pneumonia também foi mais frequente 
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em crianças com asma do que entre os controles, e 1 estudo relatou que os custos 

associados à pneumonia aumentaram pela gravidade da asma. 

 

Limitações: Nenhum dos estudos identificados apresentou informações sobre 

terapia ou adesão à asma. 

 

Conclusões: Apesar da vacinação contra o PCV, crianças com asma continuam 

a ter maior risco de DPI do que crianças sem asma. Mais pesquisas são necessárias 

para avaliar a necessidade de vacinação suplementar com polissacarídeo pneumocócico 

23-valente em crianças com asma, independentemente do uso de esteroides orais. 

 

Comentários dos Autores 

 

De acordo com resultados de estudos anteriores nesta área, várias 

circunstâncias contribuem para o desenvolvimento de DPI entre crianças com asma, 

incluindo as taxas de colonização por S. pneumonia e níveis variáveis de soro-

anticorpos após a vacinação com PCV. 

 

Existe a possibilidade de crianças com asma tratadas com corticosteróides 

inalados tenham a imunidade mucosa diminuída na orofaringe.  E este achado, quando 

associado à diminuição da depuração das vias aéreas, pode deixá-los mais suscetíveis 

à doença pneumocócica. 

 

As diretrizes atuais dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e da 

Academia Americana de Pediatria (AAP) recomendam que, além de quatro doses de 

PCV13, seja administrada uma vacina suplementar de 23 sorotipos pneumocócicos 

(PPSV23) para crianças com asma, mas apenas se estiverem recebendo esteróides 

orais em altas doses. 

 
Os autores reconhecem que, antes que grandes mudanças nas políticas públicas 

possam ser recomendadas, mais pesquisas nessa área são necessárias, uma vez que 

esses achados foram baseados em apenas um pequeno número de estudos com 

metodologia de elaboração e elaboração de relatórios de estudos variáveis. 

"Se confirmado em grandes estudos independentes, esses achados sugerem que 

crianças com asma ≥ 2 anos de idade devem receber PPSV23 após o esquema  regular 



                                                                                                                                                
 
 

de vacinação contra o PCV, independentemente do uso de esteróides orais em altas 

doses, indicados nas diretrizes atuais do CDC e AAP . 

 

 

 


