
É tempo de Vírus Sincicial Res

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é um dos principais causadores de infecções que acometem o 
trato respiratório inferior de crianças prematuras e menores de dois anos com doença 
cardiopulmonar, e é tempo de protegê

Em Santa Catarina o vírus circula
monoclonal específico contra o VSR) encontra
planos suplementares de assistência à saúde, quando preenchidos os critérios e enviada solicitação 
específica. 

O Palivizumabe deve ser solicitado para crianças menores de 1 ano que nasceram prematuras, com 
idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas; crianças menores de 2 anos com doença pulmonar 
crônica; crianças menores de 2 anos com doença cardíaca
demonstrada. 

As informações pertinentes ao Programa de Palivizumabe podem ser consultadas no site eletrônico 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
gerais-documentos/vigilancia-em-

Importante lembrar que a partir de 7 dias de vida, ainda na UTI Neonatal, os recém
receber a imunoprofilaxia, desde que observada a estabilidade clínica.

Santa Catarina, com apoio da SCP, é pioneira no projeto “All time”, recebendo solicitações do 
Palivizumabe o ano todo (não apenas na sazonalidade), reduzindo o tempo de parecer do processo e 
principalmente, reduzindo as perdas de recém

Sabedores da redução de todas as imunizações neste momento de pandemia, mais uma vez contamos 
com o pediatra catarinense! 
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O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é um dos principais causadores de infecções que acometem o 
trato respiratório inferior de crianças prematuras e menores de dois anos com doença 
cardiopulmonar, e é tempo de protegê-las. 

Em Santa Catarina o vírus circula entre abril e agosto, sendo que o Palivizumabe (anticorpo 
monoclonal específico contra o VSR) encontra-se disponível no âmbito do SUS e de cobertura dos 
planos suplementares de assistência à saúde, quando preenchidos os critérios e enviada solicitação 

O Palivizumabe deve ser solicitado para crianças menores de 1 ano que nasceram prematuras, com 
idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas; crianças menores de 2 anos com doença pulmonar 
crônica; crianças menores de 2 anos com doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica 

As informações pertinentes ao Programa de Palivizumabe podem ser consultadas no site eletrônico 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES):   TTPS://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes
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Importante lembrar que a partir de 7 dias de vida, ainda na UTI Neonatal, os recém
receber a imunoprofilaxia, desde que observada a estabilidade clínica. 

na, com apoio da SCP, é pioneira no projeto “All time”, recebendo solicitações do 
Palivizumabe o ano todo (não apenas na sazonalidade), reduzindo o tempo de parecer do processo e 
principalmente, reduzindo as perdas de recém-nascidos elegíveis. 
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