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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O vírus sincicial respiratório (VSR) é um
vírus de RNA que possui uma alta taxa de
infectividade em neonatos e crianças
menores de 2 anos, sendo o principal agente
etiológico das infecções do trato respiratório
inferior (ITRI) nessa faixa etária. A falta de
vacina ou tratamento específico para o VSR
ressaltam a necessidade de compreender
melhor tal comorbidade, incluindo o regime
terapêutico através da imunização passiva
com o anticorpo monoclonal humanizado
palivizumabe (PVZ). Este trabalho tem como
objetivo realizar uma revisão de literatura
sobre a profilaxia em prematuros extremos
no uso do PVZ para proteção do VSR
associando-a à diminuição de internações.
METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura feita através das bases de dados
Scielo e Pubmed de artigos publicados entre
2014 e 2020, sem restrição de língua, com
os descritores: palivizumabe, prematuridade
extrema,
bronquiolite
viral,
VSR
e
internações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 20 artigos, dos
quais 10 compuseram a amostra final.
Verificou-se redução de até 55% nas
hospitalizações e necessidade de UTI por
ITRI com a profilaxia, além de diminuir a
incidência de VSR ou amenizar a
severidade do vírus em bebês em risco.
Relatou-se que entre os prematuros
internados, apenas 0,5% a 5,1% foram
infectados por VSR nos dois primeiros
anos e nas duas sazonalidades do vírus,
demonstrando eficácia na redução de
ITRI e internações por VSR mesmo no
ano seguinte após realização da
profilaxia.
CONCLUSÕES
Mediante a análise dos achados, o
conhecimento sobre o uso do PVZ para a
prevenção do VSR se torna a medida
mais eficaz para diminuição das taxas de
infecções pelo VSR além de redução dos
casos graves e tempo de internação.
Torna-se imprescindível que sejam
disseminadas estratégias de educação
em saúde para garantir a adesão dos
pacientes que compõem os grupos de
risco.
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