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RESUMO 
 

As reações alérgicas graves às vacinas são raras e difíceis 

de prever. Uma reação alérgica pode ser definida como 

uma reação idiossincrática causada por um mecanismo 

imunológico. A Organização Mundial de Alergia (WAO) 

recomendou categorizar as reações imunológicas a drogas 

(incluindo vacinas) com base no momento do 

aparecimento dos sintomas.  Os pacientes que 

apresentaram reações vacinais que possam ter 

representado reações alérgicas de tipo imediato mediadas 

por IgE devem ser encaminhados a um alergista para 

avaliação, se possível.  Estudos demonstraram que os 

testes de puntura e intradérmicos com a vacina COVID-

19 de mRNA da Pfizer de força total não são irritantes. 

Os resultados negativos do teste cutâneo indicariam que a 

reação pode não ter sido mediada por IgE, e pode-se 

considerar a administração da segunda dose da maneira 

usual sob observação. A administração de segundas doses 

nessas circunstâncias requer tomada de decisão 

compartilhada com o paciente, pesando o risco de uma 

reação à vacina contra o risco de permanecer vacinado de 

forma inadequada contra o COVID-19. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Vacinas; Anafilaxia; COVID-19. 

 

ABSTRACT 

 

Serious allergic reactions to vaccines are rare and difficult to 

predict. An allergic reaction can be defined as an 

idiosyncratic reaction caused by an immune mechanism. The 

World Allergy Organization (WAO) has recommended 

categorizing immune reactions to drugs (including vaccines) 

based on when symptoms appear. Patients who experience 

vaccine reactions that may have represented immediate IgE-

mediated allergic reactions should be referred to an allergist 

for evaluation, if possible. Studies have shown that puncture 

and intradermal tests with Pfizer's full-strength COVID-19 

mRNA vaccine are non-irritating. Negative skin test results 

would indicate that the reaction may not have been mediated 

by IgE, and administration of the second dose in the usual 

manner under observation may be considered. The 

administration of second doses in these circumstances 

requires shared decision making with the patient, weighing 

the risk of a vaccine reaction against the risk of remaining 

inadequately vaccinated against COVID-19. 
 

KEYWORDS: Vaccines; Anaphylaxis; COVID-19. 

1. INTRODUÇÃO 
 

As reações alérgicas graves às vacinas são raras e 

difíceis de prever. Uma reação alérgica pode ser 

definida como uma reação idiossincrática causada por 

um mecanismo imunológico. A Organização Mundial 

de Alergia (WAO) recomendou categorizar as reações 

imunológicas a drogas (incluindo vacinas) com base no 

momento do aparecimento dos sintomas1. Este sistema 

define dois tipos gerais de reações: imediatas e 

retardadas, esta abordagem tem como objetivo 

distinguir mediada por imunoglobulina E (IgE) 

(reações imunológicas do tipo I), que são responsáveis 

por muitas reações imediatas, de outros tipos, porque 

essas reações carregam o risco de anafilaxia com risco 

de vida se o paciente for exposto novamente. 

As reações imediatas começam dentro de uma hora 

após a administração e podem começar dentro de 

minutos. As reações mediadas por IgE são mais 

prováveis de se apresentar neste período. As reações 

tardias aparecem várias horas a dias após a 

administração. Essas reações podem ser causadas por 

vários mecanismos diferentes, mas raramente são 

mediadas por IgE. 

As reações alérgicas imediatas, mediadas pela 

imunoglobulina E (IgE) podem envolver várias 

combinações de até 40 sintomas e sinais potenciais. Os 

sintomas e sinais mais comuns são, sintomas cutâneos, 

incluindo rubor, coceira, urticária e angioedema, 

sintomas respiratórios, incluindo secreção nasal, 

congestão nasal, alteração na qualidade da voz, 

sensação de garganta fechada ou engasgada, estridor, 

tosse, sibilo e dispneia e sintomas cardiovasculares, 

incluindo desmaios, síncope, estado mental alterado, 

palpitações e hipotensão. 

A forma mais grave de uma reação alérgica 

mediada por IgE é a anafilaxia. A anafilaxia é definida 

como uma reação alérgica sistêmica de início rápido e 

que pode causar a morte2. Os critérios de diagnóstico 

para anafilaxia foram propostos pelo Instituto Nacional 

de Alergia e Doenças Infecciosas/ Simpósio Rede de 

Alergia Alimentar e Anafilaxia2.  Quando ocorre 

anafilaxia após a administração de uma vacina, os 
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pacientes geralmente desenvolvem sintomas em 30 

minutos, embora o início raramente possa demorar 

várias horas. As reações de início tardio tendem a ser 

menos graves, as reações que ocorrem horas a dias 

após a administração da vacina podem ser devidas ao 

retardo na absorção do componente alergênico. 

Alternativamente, algumas dessas reações tardias 

podem não estar causalmente relacionadas à vacinação, 

mas sim devido à exposição a outro alérgeno após a 

vacinação. 

Existem outras reações às vacinas que podem 

mimetizar uma reação anafilática, incluindo reações 

vasovagais e sintomas relacionados à ansiedade. 

Embora seja importante reconhecer e tratar a 

anafilaxia, é igualmente importante não rotular essas 

outras condições como anafilaxia, especialmente 

quando não há achados objetivos. Portanto, o registro 

cuidadoso dos sinais vitais e dos achados do exame 

físico (incluindo pele, orofaringe e pulmões) e 

incluindo fotografias dos achados cutâneos, se 

possível, são essenciais. Uma amostra de sangue deve 

ser obtida dentro de 4 horas de um aparente episódio 

anafilático para triptase de mastócitos3. Embora o 

resultado não esteja disponível imediatamente, é muito 

importante para avaliação subsequente, onde um nível 

elevado confirmaria o diagnóstico de anafilaxia, 

embora um nível normal não o excluiria. 

A administração da vacina pode provocar reações 

vasovagais (desmaios), particularmente em pacientes 

que são propensos a esta resposta. As reações 

vasovagais são caracterizadas por hipotensão, palidez, 

diaforese, fraqueza, náuseas, vômitos, bradicardia e, se 

graves, perda de consciência. As reações vasovagal 

podem mimetizar anafilaxia, porque ambas podem 

envolver hipotensão e colapso. No entanto, os sinais e 

sintomas cutâneos costumam ser bastante diferentes. O 

desmaio geralmente é precedido por palidez, enquanto 

a anafilaxia geralmente começa com rubor e pode 

incluir coceira, urticária e angioedema. Na anafilaxia, a 

taquicardia (reflexa) é mais comum do que a 

bradicardia. Em pacientes que relatam desmaios 

anteriores em resposta às vacinas, é prudente 

administrar futuras vacinas enquanto o paciente estiver 

deitado em decúbito dorsal4. 

O espasmo das cordas vocais pode causar estridor e 

dispneia, e os ataques de pânico podem causar uma 

sensação de globo, hipertensão, taquicardia, dispneia e 

outros sintomas, foram observados vários tipos de 

reações tardias às vacinas, incluindo reações comuns 

como febre ou inchaço local e várias reações 

raras. Estes podem ser de natureza imunológica ou não 

imunológica, a febre, irritabilidade, fadiga, mialgias e/ 

ou cefaleia são comuns após a vacinação e não devem 

impedir doses adicionais da mesma vacina no futuro5. 

As reações locais à vacinação, como inchaço e 

vermelhidão no local da injeção, são comuns e 

autolimitadas. Os sintomas geralmente se desenvolvem 

um ou dois dias após a administração e podem durar 

vários dias. Essas não devem ser consideradas razões 

para evitar a administração de novas doses da 

vacina5. As reações locais podem ser tratadas com 

compressas frias nas primeiras horas após o 

aparecimento dos sintomas ou com paracetamol ou 

anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) se a dor ou 

o inchaço forem problemáticos. No entanto, os 

antipiréticos não devem ser administrados 

empiricamente ou profilaticamente, pois alguns estudos 

descobriram que esses medicamentos podem reduzir a 

resposta imunológica à vacinação. 

O presente artigo tem como objetivo correlacionar 

as reações adversas que podem existir em pacientes que 

se vacinam para prevenção de SARS-COV-2. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo consiste em um artigo de revisão 

sistemática de literatura com metanálise, realizado de 

forma descritiva. Para realização desse artigo foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados PubMed, Cochrane e Uptodate, na qual foram 

utilizadas diversas combinações de termos relacionados 

ao tema, incluindo derivações que foram conectados 

pelo descritor booleano AND, utilizando os seguintes 

descritores pesquisados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeSC): Vaccines; Anaphylaxis; COVID-19. 

Considerando os critérios de inclusão da pesquisa, 

foram analisados 17 artigos, sendo estes limitados a 

publição entre os anos de 2004 a 2021, publicados 

originalmente na língua inglesa, os artigos inclusos 

poderiam ser ensaios clínicos, estudos de coorte, 

coortes históricas e estudos de caso controle. Esses 

artigos foram selecionados por analisarem sobre as 

reações adversas, como alergia, relacionadas à 

vacinação para prevenção do SARS-COV-2. Para a 

análise e seleção dos artigos a serem incluídos na 

revisão, os títulos dos artigos foram inicialmente 

avaliados com base na estratégia de busca de bases de 

dados eletrônicos, com uma avaliação subsequente dos 

resumos de estudos que contemplaram o assunto. Os 

artigos considerados pertinentes foram lidos na íntegra, 

a fim de excluir os artigos fora do tópico ou com algum 

design fora dos critérios estabelecidos de inclusão. 

Após a escolha dos artigos, as seguintes informações 

foram extraídas de cada artigo: autor, ano de 

piblicação, número de pacientes submetidos à pesquisa, 

tempo de seguimento, metodologia aplicada e 

resultados. Os resultados dos estudos foram analisados 

de forma descritiva. Como critérios de exclusão, os 

artigos que abordavam sobre estudos experimentais e 

em teste in vitro foram excluídos, artigos como 

Narrativa, Editorial, Carta ao Editor, Comunicação 

preliminar ou relato de caso foram excluídos, artigos 

fora do período de publicação estabelecido e 

publicações na língua que não inglesa também não 

foram selecionados. Como esse estudo foi uma revisão 

sistemática, ele não requer a aprovação da Pesquisa na 

Instituição do Comitê de Ética. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

As duas primeiras vacinas a se tornarem 

amplamente disponíveis para prevenir a infecção com 
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síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 

(SARS-CoV-2) e doença coronavírus 2019 (COVID-

19) foram vacinas de mRNA, que contêm mRNA em 

nanopartículas lipídicas. Produzidos pela Pfizer-

BioNTech e Moderna, ambos receberam autorização de 

uso de emergência (EUA) pelo US Food and Drug 

Administration (FDA)6.  

Um dos componentes das partículas lipídicas das 

vacinas mRNA COVID-19, o polietilenoglicol (PEG), 

foi relatado como uma causa rara de reações 

anafiláticas mediadas por IgE a medicamentos, 

preparações intestinais ou laxantes contendo 

PEG. Nenhuma outra vacina contém PEG. PEGs de 

pesos moleculares muito diferentes são usados em 

vários produtos, com formas de peso molecular mais 

alto mais frequentemente implicadas em reações 

alérgicas. As vacinas atuais de mRNA COVID-19 

contêm PEG 20006. Especulou-se que a sensibilização 

prévia ao PEG por meio de outras fontes poderia 

produzir uma reação alérgica aguda a uma primeira 

dose da vacina COVID-19. O PEG está estruturalmente 

relacionado a polissorbatos e óleo de rícino PEG 

(cremóforo), que também foram relatados como 

causadores de reações alérgicas e, portanto, os 

pacientes que tiveram uma reação anafilática anterior a 

essas substâncias podem estar em risco de reações 

vacinais. A questão é ainda mais complicada por um 

relatório que sugere que os pacientes podem reagir às 

nanopartículas PEGuiladas, mas não ao PEG sozinho. 

No entanto, deve-se notar que os produtos relatados 

como causadores de reações em pacientes alérgicos a 

PEG contêm quantidades muito maiores de PEG do 

que as vacinas COVID-19. Até o momento, apenas um 

caso de anafilaxia por vacina foi associado ao PEG. O 

caso envolveu um paciente que teve uma reação 

anafilática anterior a um medicamento oral contendo 

PEG e reações urticariformes à aplicação tópica de 

produtos de cuidados pessoais contendo PEG, que 

posteriormente teve uma reação anafilática à vacina 

COVID-19 de mRNA da Pfizer/ BioNTech. Um teste 

cutâneo de picada para PEG 4000 a uma concentração 

de 1 por cento foi positivo e provocou uma reação 

anafilática, no entanto, um teste cutâneo de picada com 

a própria vacina foi negativo. 

Os pacientes desenvolvem algumas urticárias e/ ou 

angioedema leve algumas horas ou dias após 

receberem a vacina. A grande maioria das reações 

alérgicas sistêmicas potencialmente graves relatadas às 

vacinas de mRNA COVID-19 ocorreram dentro de 30 

minutos após a vacinação (a maioria em 15 

minutos). Urticária e/ ou angioedema que se 

desenvolvem horas ou dias depois são extremamente 

improváveis de representar uma reação alérgica à 

vacina. Em vez disso, este curso de tempo corresponde 

ao início da resposta imunológica/ inflamatória normal 

a uma imunização, que pode incluir a geração de 

citocinas ou outros fatores que levam à desgranulação 

de mastócitos não mediada por IgE. Estudos não 

concordam que os pacientes que desenvolvem urticária 

ou outros sintomas leves mais de duas horas após a 

vacinação necessitem de avaliação adicional. Em vez 

de, recomenda-se que recebam a segunda dose da 

vacina na hora certa, da maneira usual, mas tomem um 

anti-histamínico de segunda geração uma hora antes e 

sejam observados por 30 minutos após a 

vacinação. Essa abordagem é frequentemente usada 

para imunoterapia com alérgenos e é improvável que 

mascare ou retarde o reconhecimento de uma reação 

alérgica grave5,6. 

O inchaço facial em áreas previamente injetadas 

com preenchimentos dérmicos cosméticos foi relatado 

após o recebimento da vacina Moderna. A 

fisiopatologia ainda não está clara e pode não envolver 

mecanismos alérgicos, mas a inflamação local e a 

retenção de líquidos são propostas para desempenhar 

um papel.  Além das reações comuns no local da 

injeção que podem envolver alguma combinação de 

dor, vermelhidão e inchaço e geralmente ocorrem 

dentro de um ou dois dias após a vacinação, reações de 

início tardio no local da injeção também foram 

observadas, principalmente após a primeira dose da 

vacina Moderna.  

Muitos componentes não microbianos diferentes 

das vacinas podem resultar em reações alérgicas 

sistêmicas, incluindo anafilaxia. Possíveis fontes de 

proteínas alergênicas em vacinas incluem gelatina, ovo, 

agentes antimicrobianos, fermento e látex de borracha 

natural (NRL). A gelatina, que é adicionada a várias 

vacinas como estabilizador, é responsável por muitas 

reações anafiláticas às vacinas de sarampo, caxumba e 

rubéola (MMR), varicela e encefalite japonesa (uma 

nova vacina contra encefalite japonesa não contém 

gelatina). A anafilaxia de gelatina em uma vacina 

contra influenza mais antiga contendo gelatina também 

foi relatada. As reações a uma vacina de zoster 

contendo gelatina mais antiga foram descritas em 

pacientes sensibilizados a alfa-gal, um alérgeno de 

carboidrato que também causa alergia a carnes de 

mamíferos7.  

Uma história de alergia à ingestão de gelatina e 

alimentos contendo gelatina (por exemplo, 

marshmallows e balas de goma) deve ser investigada 

antes da administração de qualquer vacina contendo 

gelatina. No entanto, uma história negativa de reação 

alérgica à ingestão de gelatina não exclui a gelatina 

como sendo responsável por uma reação alérgica 

quando injetada com a vacina, e os pacientes que 

experimentaram uma reação a uma vacina podem 

exigir o teste de alergia à gelatina.  

Pessoas que reagem à gelatina na ingestão devem 

ser avaliadas por um alergista antes de receberem as 

vacinas contendo gelatina. Se a história for consistente 

com uma reação alérgica de tipo imediato à gelatina e 

isso for confirmado por testes cutâneos ou testes de 

anticorpos imunoglobulina E (IgE) específicos do soro 

para gelatina, é prudente testar esses pacientes com 

vacinas contendo gelatina antes de administração. Se 

os testes cutâneos da vacina forem negativos, a vacina 

pode ser administrada da maneira usual, mas o paciente 

deve ser observado por pelo menos 30 minutos 
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depois. Se os testes cutâneos da vacina forem positivos, 

a vacina pode ser administrada em doses 

graduais. Como alternativa, marcas sem gelatina de 

algumas vacinas, como MMR e varicela, estão 

disponíveis em alguns países, embora não nos Estados 

Unidos8. 

A caseína, uma proteína alergênica contida no leite 

de vaca, foi implicada em causar anafilaxia contra 

vacinas contra difteria, tétano e coqueluche (DTaP ou 

Tdap) em um pequeno número de crianças gravemente 

alérgicas ao leite. As vacinas são preparadas em um 

meio derivado da proteína do leite de vaca, e 

quantidades de nanogramas de caseína residual foram 

demonstradas nessas preparações. No entanto, a grande 

maioria dos pacientes com alergia grave ao leite não 

apresenta reações alérgicas a essas vacinas. O 

timerosal, alumínio e fenoxietanol são adicionados a 

algumas vacinas como conservantes, embora o uso de 

timerosal (que contém mercúrio) em vacinas tenha 

diminuído drasticamente devido a preocupações 

teóricas sobre a exposição cumulativa ao mercúrio em 

crianças. Não foi documentado que esses conservantes 

causem reações alérgicas de tipo imediato às vacinas e 

o teste cutâneo de tipo imediato não é indicado. Eles 

podem causar reações de hipersensibilidade do tipo 

retardado e dermatite de contato quando aplicados 

topicamente na pele, no entanto, a sensibilidade de 

contato a eles não é uma contraindicação para receber 

vacinas que os contenham. Há um relato de caso de um 

adulto que desenvolveu uma erupção cutânea 

maculopapular generalizada com uma vacina contra 

influenza contendo timerosal. Isso foi pensado para ser 

uma resposta alérgica mediada por células T ao 

timerosal por causa de um teste de adesivo positivo 

para esta substância.  A capacidade desses agentes de 

causar reações locais tardias após a vacinação é outra 

preocupação para a qual existem evidências 

limitadas. Um estudo examinou 125 pacientes com 

sensibilidade de contato positiva para teste de contato 

ao timerosal ou seus derivados, que foram desafiados 

com injeções intramusculares de timerosal. Apenas 4 

por cento (cinco pacientes) desenvolveram reações 

locais leves à injeção, indicando que as reações locais 

são incomuns mesmo nesses pacientes sensibilizados 

por contato. Raramente, as vacinas contendo alumínio 

causam nódulos persistentes no local da injeção, 

possivelmente devido à hipersensibilidade retardada ou 

outras respostas imunológicas ao alumínio9.  

Portanto, o teste de contato ou qualquer teste 

específico para suspeita de sensibilidade a esses 

conservantes com o propósito de avaliar a capacidade 

do paciente de tolerar uma vacina que os contenha, não 

é necessário. O teste de contato pode ser realizado para 

o diagnóstico de dermatite alérgica de contato, mas isso 

não é útil em relação à vacinação. Se um paciente com 

dermatite de contato documentada a um desses aditivos 

está preocupado em receber uma vacina contendo o 

mesmo agente, então é prudente administrar uma 

formulação que não o contenha, se disponível. Da 

mesma forma, se um paciente com sensibilidade de 

contato conhecida teve uma reação local incômoda a 

uma vacina contendo o conservante no passado e 

precisa de outra, seria prudente dar um produto que não 

contenha esse conservante, se disponível. Contudo, se 

uma vacina sem o conservante não estiver disponível, o 

risco de qualquer reação local é mínimo e não deve 

impedir a vacinação.  

Os vários antimicrobianos podem ser adicionados 

em pequenas quantidades às vacinas, mais 

comumente neomicina , polimixina 

B e estreptomicina . Embora não haja relatos 

específicos de anafilaxia induzida por vacina em que 

esses medicamentos tenham sido a causa, os raros 

pacientes que apresentaram reações anafiláticas 

confirmadas como causadas por esses antibióticos não 

devem receber vacinas que os contenham sem 

avaliação prévia de um alergista.  Em contraste, a 

dermatite de contato a esses antimicrobianos não é uma 

contraindicação para a administração de vacinas 

contendo vestígios deles. 

Algumas vacinas contêm proteína de levedura, 

incluindo vacinas contra hepatite B (até 50 mg por dose 

de 1 mL) e vacinas contra papilomavírus humano (<7 

mcg por dose de 0,5 mL), mas as reações adversas a 

estas, se houver, parecem ser raras. A alergia a 

leveduras em si é muito rara, mas se um paciente tiver 

histórico de reatividade clínica à levedura de padeiro 

ou de cerveja e um teste cutâneo positivo 

para Saccharomyces cerevisiae, seria apropriado fazer 

o teste cutâneo com vacinas contendo levedura antes da 

administração. Se os testes cutâneos da vacina forem 

negativos, a vacina pode ser administrada da maneira 

usual, mas o paciente deve ser observado por pelo 

menos 30 minutos depois. Se os testes cutâneos da 

vacina forem positivos, a vacina pode ser administrada 

em doses graduais. O dextran foi implicado em reações 

alérgicas a uma marca particular de vacina MMR usada 

anteriormente na Itália e no Brasil. As reações foram 

relacionadas à presença de anticorpos imunoglobulina 

G (IgG) para dextrana e o mecanismo foi hipotetizado 

como ativação do complemento e liberação de 

anafilotoxina. Esta marca de vacina foi retirada do 

mercado, embora o dextrano seja encontrado 

esporadicamente em outras vacinas (por exemplo, 

algumas vacinas contra rotavírus). 

Se um paciente com suspeita de reação mediada por 

imunoglobulina E (IgE) a uma vacina for receber novas 

doses, teste cutâneo com a vacina deve ser realizado. O 

desempenho e a interpretação adequados dos testes 

cutâneos requerem especialização no procedimento, 

incluindo o uso de controles positivos e negativos 

apropriados. Além disso, os próprios testes cutâneos 

raramente podem causar reações anafiláticas em 

indivíduos altamente alérgicos. Portanto, o teste 

cutâneo só deve ser realizado por pessoas, como 

alergistas, com treinamento na interpretação e 

tratamento de possíveis reações aos testes, e apenas em 

um ambiente onde as reações anafiláticas possam ser 

reconhecidas e tratadas rapidamente. A vacina deve 

primeiro ser testada pelo método de picada na pele. A 
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vacina de força total pode ser usada, a menos que a 

história de reação seja realmente fatal, caso em que é 

apropriado diluir a vacina antes do teste cutâneo de 

puntura10. Se o teste de puntura de força total for 

negativo, um teste intradérmico com a vacina diluída 1: 

100 em 0,9 por cento (isotônico) de solução salina deve 

ser realizado, novamente com controles positivos e 

negativos apropriados.  

A história da reação é extremamente importante na 

interpretação dos testes cutâneos para vacinas. Testes 

cutâneos positivos clinicamente irrelevantes são 

possíveis, como o teste cutâneo para qualquer 

alérgeno. A presença de um teste cutâneo positivo para 

uma vacina não é necessariamente preditiva de uma 

reação subsequente, embora deva ser vista como um 

fator de risco significativo. As vacinas podem induzir a 

produção de anticorpos IgE nos dias ou semanas após a 

vacinação, embora o significado clínico disso não seja 

claro. IgE específica para difteria (DT) e toxóides 

tetânicos foi induzida pela vacinação e persistiu por 

pelo menos dois anos após a imunização.  

As reações irritantes (falso-positivas) de teste 

cutâneo também são possíveis, particularmente com 

teste intradérmico em concentrações de 1:10 ou não 

diluído. Um estudo com 20 voluntários adultos sem 

histórico de reações à vacina avaliou as respostas aos 

testes cutâneos e intradérmicos com 10 vacinas 

comuns. Reações irritantes não foram observadas com 

o teste cutâneo em picada e foram incomuns após o 

teste intradérmico com concentração de 1: 100. No 

entanto, eram comuns em concentrações intradérmicas 

mais altas (1:10 ou não diluídas). Portanto, o teste 

intradérmico para vacinas deve ser realizado apenas na 

concentração de 1: 100. Foram observadas reações de 

hipersensibilidade de tipo retardado no local do teste 

cutâneo (particularmente intradérmico) com uma 

vacina. Estas reações não são relevantes para o 

diagnóstico de alergia à vacina mediada por IgE.  

A maioria dos pacientes com reações anteriores à 

vacina pode ser vacinada com segurança no futuro, 

com as precauções apropriadas11. Qualquer que seja o 

risco que isso possa representar, deve-se ponderar o 

risco de deixar pessoas suscetíveis a doenças evitáveis 

por vacinas, caso não recebam as doses 

subsequentes. A abordagem é baseada nos resultados 

dos testes cutâneos. Se o teste intradérmico com a 

vacina for negativo, a chance de o paciente ter 

anticorpo imunoglobulina E (IgE) para qualquer 

constituinte da vacina é insignificante e a vacina pode 

ser administrada da maneira usual. No entanto, é 

prudente observar esses pacientes por pelo menos 30 

minutos após a administração, com epinefrina e outro 

tratamento disponíveis.  

Se a vacina ou os testes cutâneos do componente da 

vacina forem positivos e se uma vacina for considerada 

necessária, a vacina ainda pode ser administrada, 

usando um protocolo de dose graduada. A 

administração de uma vacina a uma pessoa alérgica, 

mesmo por um protocolo de dose gradativa, ainda 

acarreta o risco de uma reação anafilática e deve ser 

realizada somente após a obtenção do consentimento 

informado por escrito. Além disso, a administração 

deve ser realizada em um ambiente com pessoal e 

equipamento para reconhecer e tratar a anafilaxia. A 

administração bem-sucedida de vacinas a pacientes 

com testes cutâneos positivos usando protocolos 

graduados foi descrita para várias vacinas 

diferentes10,11. 

Embora a administração da vacina em doses 

graduais não seja considerada uma dessensibilização, a 

abordagem para o manejo dos sintomas durante a 

dosagem gradativa seria semelhante, onde se os 

sintomas que se desenvolvem desaparecem 

espontaneamente ou são tratados com sucesso, o 

protocolo pode ser retomado.  
 

4. DISCUSSÃO 
 

As reações anafiláticas a vacinas são raras, com 

taxas de estudos de vigilância ativa variando de 0,3 a 

2,1 por milhão de doses de vacina. Uma revisão dos 

relatórios do Sistema de Notificação de Eventos 

Adversos de Vacinas (VAERS) ao longo de 26 anos de 

1990 a 2016 descreve oito mortes possivelmente 

causadas por reações anafiláticas à vacinação. As 

vacinas de mRNA coronavírus 2019 (COVID-19), foi 

relatado que as reações locais se desenvolveram 

significativamente mais tarde do que um ou dois dias 

após a vacinação.  Acreditava-se que intervalos mais 

curtos entre certas doses da vacina estavam associados 

a taxas aumentadas de reações locais, embora estudos 

agora tenham mostrado que este não é o caso. O 

intervalo recomendado entre as doses das vacinas 

contra o tétano foi de 10 anos. Novas vacinas foram 

recomendadas em 2006 para fornecer não apenas doses 

de reforço para tétano e difteria (Td), mas também para 

coqueluche (Tdap)12. 

Dois estudos subsequentes relataram taxas de 

reações locais em pacientes que receberam a nova 

vacina. Em um deles, as taxas de reações no local da 

injeção ao Tdap não foram diferentes entre os 

indivíduos que receberam Td nos últimos dois anos, em 

comparação com aqueles vacinados com Td mais de 

dois anos antes. Outro estudo não encontrou taxas mais 

altas de reações no local da injeção se uma vacina 

contendo Tdap foi administrada um mês após uma 

vacina contendo Td ou após um placebo. Agora, é 

recomendado que o Tdap seja administrado a todos os 

adolescentes e adultos, independentemente do intervalo 

desde o último Td, e a mulheres grávidas em cada 

gravidez. 

As reações da doença do soro e do tipo doença do 

soro envolvem erupção cutânea, febre, mal-estar e 

poliartralgias ou poliartrite, ocorrendo uma a duas 

semanas após a vacinação ou antes, se o paciente tiver 

recebido a vacina mais de uma 

vez. As reações imunológicas retardadas incluem casos 

raros de nódulos persistentes com coceira no local da 

injeção a vacinas contendo alumínio que podem estar 

relacionados com a hipersensibilidade do tipo 

retardado ao alumínio. Outra reação rara é a 
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encefalopatia. Algumas dessas reações mais graves 

podem constituir contraindicações para novas doses de 

vacinas específicas5,12. 

As reações anafiláticas a vacinações de todos os 

tipos são muito raras, geralmente ocorrendo a uma taxa 

de aproximadamente um evento por milhão de 

administrações. As reações com características de 

anafilaxia após a administração de ambas as vacinas de 

mRNA COVID-19 foram relatadas no Reino Unido e 

nos Estados Unidos A incidência dessas reações indica 

que, embora ainda rara, a taxa pode ser maior com 

essas vacinas, talvez 2,5 a 4,7 eventos por milhão. 

Alguns casos estão sendo investigados para determinar 

se foram anafiláticos, se foram mediados por 

imunoglobulina E (IgE) e quais podem ser os 

componentes alergênicos específicos. A maioria das 

reações está sendo relatada nas primeiras doses, 

levantando a questão de como a sensibilização anterior 

poderia ter ocorrido. Além disso, a grande maioria dos 

alérgenos são proteínas e as vacinas de mRNA não 

contêm proteínas. Alguns casos caracterizados e 

tratados como anafilaxia foram subsequentemente 

determinados como não tendo sido, e os pacientes 

passaram a receber a segunda dose sem 

intercorrências. Outros casos foram descritos com 

início rápido dos sintomas e necessidade de intubação 

endotraqueal que parecem claramente anafiláticas, 

embora nenhuma investigação do mecanismo tenha 

sido descrita. As duas vacinas de mRNA são bastante 

semelhantes em composição, enquanto uma terceira 

vacina produzida pela Janssen (Johnson & Johnson) 

recentemente concedida um EUA usa tecnologia de 

vetor viral. Grupos de eventos adversos relacionados à 

ansiedade foram relatados após o recebimento da 

vacina Janssen13, e tais eventos provavelmente ocorrem 

após o recebimento das vacinas de mRNA. 

Os pacientes que apresentaram reações vacinais que 

possam ter representado reações alérgicas de tipo 

imediato mediadas por IgE devem ser encaminhados a 

um alergista para avaliação, se possível. Se tal reação 

ocorrer após a primeira dose, eles devem ser avaliados 

antes ou na data de vencimento da segunda dose. Como 

com outras vacinas, o teste cutâneo com a vacina 

suspeita é apropriado. A estabilidade de quaisquer 

alérgenos potenciais nas vacinas de mRNA não é 

conhecida e, portanto, o teste cutâneo deve ser 

realizado usando a vacina dentro do mesmo período de 

seis horas a partir da reconstituição usado para a 

administração da vacina. Algum volume residual 

permanece em frascos multidose de ambas as vacinas 

que podem ser usados para teste cutâneo, de modo a 

não desperdiçar as doses. Para muitas outras vacinas, a 

concentração total em punção e a diluição intradérmica 

de 1:100 provaram ser concentrações não irritantes. Foi 

relatado que os testes de puntura e intradérmicos com a 

vacina COVID-19 de mRNA da Pfizer de força total 

não são irritantes14. Os resultados negativos do teste 

cutâneo indicariam que a reação pode não ter sido 

mediada por IgE, e pode-se considerar a administração 

da segunda dose da maneira usual sob observação. Em 

pacientes com resultados de teste cutâneo positivos, 

pode-se considerar a administração da segunda dose 

em doses graduais sob observação cuidadosa. A 

administração de segundas doses nessas circunstâncias 

requer tomada de decisão compartilhada com o 

paciente, pesando o risco de uma reação à vacina 

contra o risco de permanecer vacinado de forma 

inadequada contra COVID-19 e a possibilidade de 

administrar uma segunda dose substituindo o não 

mRNA disponível (ou seja, vetor viral) vacina.   

Naqueles pacientes com resultados de teste cutâneo 

de vacina positivos, também seria apropriado realizar 

testes cutâneos de PEG para avaliar o PEG como um 

potencial alérgeno culpado. O teste cutâneo de PEG 

também seria indicado na avaliação de pacientes que 

relataram reações anafiláticas a outros produtos 

contendo PEG antes das primeiras doses das vacinas de 

mRNA COVID-19. A técnica ideal para o teste cutâneo 

PEG não foi determinada. O PEG 3350 está 

prontamente disponível como laxante (Miralax e 

outros) e pode ser usado para testes cutâneos de 

puntura. Concentrações de até 100 por cento (17 g/ 17 

mL) foram relatadas como não irritantes para o teste 

cutâneo de puntura15. Se o resultado do teste cutâneo 

por punção PEG for negativo, um teste intradérmico 

pode ser realizado com 40 mg/ mL de 

metilprednisolona suspensão injetável de acetato (por 

exemplo, Depo-Medrol) que contém 29,1 mg / mL de 

PEG 3350, inicialmente na diluição de 1:100 e, se 

negativo, na diluição de 1:10. As reações do teste 

cutâneo ao PEG podem levar 30 minutos para 

aparecer. Também foi relatado que o teste cutâneo de 

PEG pode resultar em reações sistêmicas e, portanto, 

em pacientes com histórias de reações particularmente 

graves a produtos contendo PEG, o teste cutâneo deve 

começar com concentrações mais diluídas. É 

importante ressaltar que esses métodos de teste cutâneo 

PEG demonstraram especificidade limitada e 

especialmente sensibilidade15 e o teste cutâneo com a 

própria vacina, embora também de sensibilidade e 

especificidade incertas, pode render as informações 

mais clinicamente relevantes. 

As informações de prescrição da EUA e do CDC 

para as vacinas indicam que uma reação alérgica grave 

(por exemplo, anafilaxia) a qualquer componente das 

vacinas é uma contraindicação à vacinação. Para os 

raros pacientes com reações anafiláticas relatadas a 

estes compostos contendo PEG e relacionados ao PEG 

e resultados positivos do teste cutâneo de PEG, a 

vacinação com a vacina de vetor viral Janssen, que não 

contém PEG, seria apropriada. No entanto, a vacina 

Janssen, bem como outras vacinas COVID-19 que 

provavelmente serão aprovadas em breve, contêm 

polissorbatos que estão estruturalmente relacionados ao 

PEG e podem provocar reações, embora essas reações 

documentadas aos polissorbatos também sejam muito 

raras. Uma abordagem alternativa seria que os 

pacientes alérgicos a PEG também fossem submetidos 

a testes cutâneos com as vacinas de mRNA COVID-19, 

levando em consideração a vacinação. Se um paciente 

http://www.mastereditora.com.br/bjscr
https://www.uptodate.com/contents/methylprednisolone-drug-information?search=vacina+covid&topicRef=2074&source=see_link


Vieira et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res.  V.36n.3,pp.49-56 (Set - Nov 2021) 

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404)                                          Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr 

tiver um resultado de teste cutâneo de PEG positivo, 

mas um resultado de teste cutâneo de vacina negativo, 

isso sugere que a quantidade de PEG na vacina pode 

não provocar uma reação séria naquele paciente. 

Uma alternativa à administração de uma segunda 

dose de uma vacina de mRNA COVID-19 que 

provocou uma reação alérgica à primeira dose seria 

avaliar a presença de anticorpo IgG anti-SARS-CoV-2 

como evidência de reatividade imunológica à primeira 

dose. Observe que isso requer um ensaio que detecte o 

anticorpo para a proteína spike especificamente, ao 

invés do nucleocapsídeo, e algum intervalo de 

referência para os níveis típicos de anticorpos em 

pacientes totalmente vacinados. Este tipo de 

informação pode estar disponível em algumas 

instituições, mas não é padrão para a maioria dos 

laboratórios. Se os títulos da proteína spike fossem 

substancialmente positivos e o risco de uma reação a 

uma segunda dose fosse considerado suficientemente 

alto, a segunda dose poderia ser suspensa. No entanto, 

é muito improvável que uma única dose forneça o 

mesmo nível ou duração de proteção contra a doença 

que duas doses, embora uma única dose possa ser 

suficiente em pacientes com testes de antígeno 

COVID-19 positivos anteriores, sejam sintomáticos ou 

não. 

Em uma série de 12 pacientes, as reações locais 

tardias desenvolveram um início mediano no dia 8 após 

a vacinação e se resolveram ao longo de uma mediana 

de 6 dias. As características incluíam uma área bastante 

bem demarcada de eritema, muitas vezes acompanhada 

de inchaço e sensibilidade. Algumas reações têm 

dermatite superficial. Uma segunda série de 12 

pacientes com tais reações descreve natureza, início e 

duração semelhantes. O momento coincide com o que é 

provavelmente uma resposta imune humoral e celular 

local robusta à proteína do pico sendo gerada pelo 

mRNA da vacina no local da injeção. Os sintomas 

sistêmicos são variáveis. Embora essas reações possam 

mimetizar a celulite, a infecção após a vacinação é 

incomum. 

As reações locais tardias geralmente remitem sem 

tratamento diferente de gelo ou analgésico se forem 

dolorosas ou um anti-histamínico se forem 

pruriginosas. Embora os corticosteroides sistêmicos 

provavelmente acelerem sua resolução, eles também 

podem interferir na resposta imunológica. Os 

corticosteroides tópicos podem ser úteis e 

provavelmente não interferem nas respostas 

imunológicas. Estudos recomendam que os pacientes 

com essas reações recebam sua segunda dose da 

maneira usual, na hora certa, mas no braço oposto. Não 

houve recorrências de reações locais de início tardio, 

mas uma minoria de pacientes relata reações locais 

semelhantes, mas de início precoce às suas segundas 

doses16. O momento em que ocorrem essas possíveis 

recorrências torna difícil distingui-las das reações mais 

comuns no local da injeção que ocorrem um ou dois 

dias após a primeira ou segunda doses da vacina. O 

mecanismo dessas reações não é claro; a biópsia de 

uma dessas lesões foi consistente com 

hipersensibilidade do tipo retardado16, embora não 

esteja claro por que as reações tenderiam a não ocorrer 

se este fosse o mecanismo.   

A incidência de reações alérgicas à gelatina em 

vacinas foi particularmente alta no Japão, um 

fenômeno que foi subsequentemente atribuído, em 

parte, às características genéticas da população. Os 

fabricantes japoneses removeram a gelatina de algumas 

vacinas e mudaram para uma gelatina mais 

completamente hidrolisada em outras, com uma 

redução dramática na taxa de reações. Essas estratégias 

têm sido adotadas de forma variável em outros países e 

ainda ocorrem reações à gelatina nas vacinas. 

A proteína do ovo está presente na febre amarela, 

MMR e em algumas vacinas contra influenza e raiva.  

A borracha nas rolhas dos frascos da vacina ou 

êmbolos da seringa pode ser látex de borracha natural 

seca (DNR) ou borracha sintética. Aqueles feitos com 

látex representam um risco teórico para pacientes 

alérgicos ao látex, seja como resultado da solução de 

vacina líquida extraindo alérgenos de látex da rolha por 

contato físico ou passando a agulha através da rolha e 

retendo o alérgeno de látex dentro ou na agulha. Um 

relato de uma reação anafilática após a vacina contra 

hepatite B administrada a um paciente alérgico ao látex 

foi atribuído à borracha na rolha. Uma revisão de> 

160.000 notificações do Sistema de Notificação de 

Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) encontrou 

apenas 28 casos de possíveis reações alérgicas de tipo 

imediato após receber uma vacina contendo DNR, e 

estas podem ter sido devidas a outros componentes. O 

conteúdo de látex da embalagem da vacina pode ser 

encontrado em uma tabela fornecida pelos Centros de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC). 

Pacientes com anafilaxia ao látex podem receber 

vacinas com segurança em frascos com rolhas não 

DNR. Se a única preparação disponível tiver uma rolha 

de látex, se possível, a rolha deve ser removida e a 

vacina retirada diretamente do frasco, sem passar a 

agulha através da rolha17. Se a única vacina disponível 

contiver látex na embalagem que não pode ser evitado, 

como em uma seringa pré-cheia, a vacina ainda pode 

ser administrada, mas o paciente deve ser observado 

por pelo menos 30 minutos depois. Em contraste com 

pacientes com anafilaxia induzida por látex, pacientes 

com dermatite de contato alérgica a produtos de látex 

podem receber vacinas com segurança em frascos com 

rolha de látex5,17. A literatura contém vários relatórios 

de reações mediadas por imunoglobulina E (IgE) a 

vacinas específicas, conforme resumido nesta seção, 

raramente, envolvem reações anafiláticas aos 

componentes microbianos da vacina. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

As reações anafiláticas às vacinas são raras, embora 

potencialmente fatais. Essas reações mediadas pela 

imunoglobulina E (IgE) são mais frequentemente 

devidas aos constituintes da vacina, e não a produtos 

microbianos. Os sintomas de reações anafiláticas às 
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vacinas são semelhantes aos da anafilaxia de outras 

etiologias. Eles geralmente aparecem dentro de 30 

minutos, mas raramente podem demorar várias horas.  

A avaliação de uma possível alergia à vacina começa 

com a determinação se os sintomas e o momento são 

consistentes com uma reação anafilática. O próximo 

passo é discernir se o paciente já teve exposição 

anterior à vacina ou precisa de mais doses da vacina em 

questão, ou vacinas com constituintes comuns, no 

futuro.  

O teste cutâneo para vacinas deve ser realizado e 

interpretado por um especialista em alergia. O teste 

cutâneo de puntura pode ser realizado com uma 

solução não diluída da vacina em questão, ou com uma 

solução diluída em pacientes cujas reações foram 

realmente fatais. Se negativo, isso é seguido por um 

teste intradérmico com uma diluição de 1:100 da 

vacina.  Se a vacina suspeita contiver ovo, gelatina, 

látex ou levedura Saccharomyces cerevisiae, também 

devem ser realizados testes cutâneos para esses 

constituintes. Se o teste cutâneo com a vacina for 

negativo, recomenda-se que o paciente receba a vacina 

da maneira usual. Por segurança, esses pacientes 

geralmente recebem a vacina sob a supervisão de um 

especialista em alergia.  Se o teste cutâneo para um 

constituinte (por exemplo, gelatina, ovo) ou a vacina 

for positiva, ainda pode ser possível para o paciente 

receber a vacina de forma gradativa. No entanto, isso 

só deve ser realizado após uma avaliação completa dos 

riscos e benefícios relativos da vacinação. Portanto, 

pacientes que vacinam para prevenção de SARS-COV-

2 podem ter reações adversas à vacina, principalmente 

alérgicas, que devem ser investigadas com um 

profissional da saúde para investigar o motivo do 

desencadeamento, mesmo esse tipo de reação sendo 

menos comum em pacientes que vacinam contra o 

SARS-COV-2. 
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