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 Vacinação BCG: artigo de posição da Organização Mundial 

de Saúde (fevereiro 2018) 

 

 

Este artigo de posição vem substituir o artigo de posição da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) de 2004 sobre a vacina Bacille Calmette-Guérin 

(BCG) e as diretrizes de vacinação BCG revistas pela OMS em 2007 para 

crianças com risco de infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

A tuberculose (TB) é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que se propaga através de gotículas 

no ar, quando indivíduos infetados com doença ativa tossem. A infeção pelo HIV, a desnutrição, o tabagismo 

e a diabetes são fatores predisponentes para esta doença. Globalmente, estima-se que 1,7 biliões de 

pessoas estejam infetados com M. Tuberculosis, dos quais 5 a 15% desenvolverão doença ativa. Em 2016 1,7 

milhões de pessoas morreram de tuberculose, incluindo 400 mil pessoas infetadas pelo HIV. 

A lepra é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos 

periféricos, sendo o seu modo de transmissão desconhecido. Trata-se de uma doença muito debilitante, 

afetando maioritariamente adultos. Mais de 200.000 novos casos foram reportados em 2016. 

A vacina BCG continua a ser a única vacina disponível para prevenção da TB. Trata-se de uma vacina 

bacteriana viva atenuada, derivada da bactéria Mycobacterium bovis. As vacinas disponíveis são seguras e 

eficazes, particularmente na prevenção de formas mais graves de TB, como a meningite tuberculosa na 

infância e a tuberculose miliar, e oferecem também proteção contra a lepra, contudo esta proteção não é 

consistente para todas as formas de TB ou para todas as faixas etárias.  

Cerca de 95% dos indivíduos que recebem a vacina BCG apresentam uma reação no local da injeção que 

resolve dentro de 2 a 5 meses, deixando uma cicatriz superficial, considerada normal. Os efeitos adversos 

decorrentes da vacinação são raros.  

Recomendações da OMS para vacinação com BCG: 

• Em países com alta incidência de TB e / ou lepra, uma dose única de vacina BCG deve ser administrada a 

todos os recém-nascidos saudáveis logo após o nascimento. Se não puder ser administrada ao 
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nascimento, deve ser administrada na primeira oportunidade e não deve ser adiada, de modo a proteger 

a criança antes da exposição à infeção. 

• Em países com baixa incidência de TB e / ou lepra pode-se optar por vacinar os recém-nascidos 

seletivamente em grupos de risco elevado, sendo que estes incluem: recém-nascidos de pais (ou outros 

contatos próximos) com TB atual ou prévia ou com lepra; recém-nascidos a viver em domicílios com 

possível contato com países com alta incidência de TB e / ou de lepra; recém-nascidos nascidos em 

qualquer outro grupo de risco identificado localmente com TB e / ou lepra. 

• Países com taxas de tuberculose em declínio devem ser encorajados a avaliar periodicamente a 

epidemiologia da TB e considerar se uma transição da vacinação universal para a vacinação seletiva em 

grupo de risco será apropriada. Devem também considerar o impacto desta transição na prevenção da 

lepra.  

• A vacinação com BCG é recomendada para crianças mais velhas, adolescentes e adultos, não vacinados, 

com TST (prova de tuberculina) ou IGRA (interferon gamma realease assay) negativas, que: frequentem 

meios com alta incidência de TB e / ou lepra, ou  se desloquem de uma zona de baixa incidência para 

uma zona de alta incidência de TB / lepra, ou se encontrem em risco de exposição ocupacional em áreas 

de baixa ou alta incidência de TB (profissionais de saúde, trabalhadores de laboratório, estudantes de 

medicina, trabalhadores de prisão, etc.). 

• A vacinação está contraindicada em indivíduos com alergia a qualquer um dos componentes da vacina. 

• Por precaução e por ausência de evidência adequada acerca da sua segurança, a vacinação com BCG não 

é recomendada durante a gravidez. Nas mulheres a amamentar considera-se que a vacinação pode ser 

realizada. 

• A vacinação com BCG está contraindicada em indivíduos imunodeficientes (por exemplo indivíduos com 

HIV / SIDA, imunodeficiência congénita, leucemia, linfoma ou outra doença maligna) e em doentes 

submetidos a tratamento imunossupressor. Os recém-nascidos expostos ao tratamento 

imunossupressor in utero ou através da amamentação também não devem ser vacinados. 

• Indivíduos infetados pelo HIV, incluindo crianças, que estão a receber terapia anti retrovírica (TARV), que 

estão clinicamente bem e imunologicamente estáveis, devem ser vacinados. 

• Em geral, populações com alta prevalência de HIV têm também maior prevalência de TB. Nestas 

populações, os benefícios de prevenir uma potencial TB grave, através da vacinação ao nascimento, são 

superados pelos riscos associados ao uso da vacina BCG. Ressalva-se os recém-nascidos com infeção 
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pelo HIV confirmada por testes virológicos, nos quais a vacinação com BCG deve ser adiada até que a 

TARV tenha sido iniciada e a criança se encontre imunologicamente estável. 

• Os recém-nascidos pré-termo moderado a tardio (idade gestacional> 31 semanas) e os recém-nascidos 

com baixo peso ao nascimento (<2500 g) que sejam saudáveis e clinicamente estáveis podem receber a 

vacinação BCG ao nascimento, ou, o mais tardar, no momento da alta para a comunidade.  

• Recém-nascidos assintomáticos, nascidos de mães com TB pulmonar confirmada bacteriologicamente, 

devem receber um tratamento preventivo se a doença tiver sido excluída, e devem ser acompanhados 

regularmente para verificar a ausência de TB. Se a criança permanecer assintomática, não tiver evidência 

imunológica de TB após o tratamento preventivo e for HIV negativo, a vacinação com BCG deve ser 

administrada. 

• A vacina BCG pode ser coadministrada de forma segura com outras vacinas de rotina da infância. 

Relativamente a perspetivas futuras, existe de facto a necessidade de desenvolver vacinas que ofereçam 

uma maior proteção do que a BCG, prevenindo todas as formas de TB, e que sejam eficazes em todas as 

faixas etárias e em todas as populações, inclusive nos indivíduos infetados pelo HIV. Estudos de longo prazo 

seriam também importantes para explorar a eficácia da vacina, a duração da proteção conferida e o efeito 

da vacinação de BCG em todas as causas de morbilidade e mortalidade. 
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