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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento das vacinas, houve um aumento do número 
de administração por via intramuscular em um sítio que é recomendado pelo 
Ministério da Saúde desde 1993 e mais utilizado pelos profissionais que é a região 
vasto lateral da coxa (VLC), e consequentemente produz maior dor e eventos 
adversos locais. Já a região ventro glútea (VG) tem sido citada por vários estudiosos 
como um local alternativo e imunogênico para a aplicação de fármacos em crianças 
menores de 2 anos. Assim, um local seguro e que produza menor sofrimento na 
administração das vacinas se faz necessário. OBJETIVO: Avaliar a dor e os eventos 
adversos da vacina pentavalente (DTP/HB-Hib) administrada nas crianças atendidas 
em uma unidade de saúde de Goiânia- Goiás, comparando as regiões VG versus 
VLC. METODOLOGIA: Ensaio clínico randomizado controlado de fase IV para 
avaliar a dor e os eventos adversos na aplicação da vacina DTP/HB-Hib nas regiões 
VLC (grupo de comparação) e VG (grupo de intervenção) em crianças menores de 
um ano de idade. A dor foi avaliada antes, no momento da aplicação da vacina, um 
e três minutos após a vacinação, utilizando a escala de FLACC. Os eventos 
adversos foram avaliados de 48 a 72 após a vacinação no domicílio da criança. A 
análise foi realizada no programa estatístico SPSS, análise descritiva por meio de 
média aritmética e desvio padrão, utilizando teste-t de Student e valores de p<0,05 
foram considerados estatisticamente significantes. Projeto financiado pela FAPEG 
Edital PPP n°.06/09, com Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Goiás, protocolado CEP/UFG nº052/12. RESULTADOS: A avaliação da dor foi 
realizada em 252 crianças e os eventos adversos em 211 crianças. Os dois grupos 
foram comparáveis em relação às características das crianças (sexo, antecedentes 
de doença, naturalidade, renda familiar, estado civil da mãe, escolaridade materna, 
idade, injeções prévias, tempo de amamentação exclusiva e idade da mãe). A 
intensidade da dor nas crianças avaliada no momento antes da vacinação foi 
semelhante em ambos os grupos, mas nos 3 momentos durante a vacinação, um e 
três minutos após a vacinação, observando que no grupo de crianças vacinadas na 
região VG foi menor que as vacinadas na VLC (p=0,00), assim como o evento 
adverso enduração, sendo mais presente na região VLC do que na região VG 
(p=0,002). CONCLUSÃO: As evidências deste estudo contribuem para o maior 
conhecimento sobre a aplicabilidade da técnica de administração na região VG entre 
os profissionais da saúde, na redução de agravos na vacinação das crianças 
apresentando a região VG como local mais adequado para a aplicação de 
imunógenos em crianças, por sua segurança, menor dor durante e após a aplicação 
da injeção e menor reação local. 

 

Palavras- chaves: Enfermagem Pediátrica; Crianças; Imunização; Dor 
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ABSTRATC 

 

BACKGROUND: The development of vaccines led to an increase in administration by 
intramuscular route on the vastus lateralis (VL) region of the thigh, a site that has 
been recommended by the Ministry of Health since 1993 and which is the most 
commonly used by professionals, and produces greater pain and more local adverse 
events. The ventrogluteal (VG) region, however, has been pointed out by many 
researchers as an alternative and immunogenic location for the application of drugs 
in children younger than two years of age. Thus, a safe location and which produces 
less suffering in the administration of vaccines is needed. OBJECTIVE: The aim of 
this study was to assess the pain and adverse events of the pentavalent vaccine 
(DTP/HB-Hib) administered in children assisted at a healthcare unit in the city of 
Goiânia, in the Brazilian state of Goiás, comparing the VG and the VL regions. 
METHODS: A randomized, controlled clinical trial of phase IV was conducted to 
assess the pain and adverse events associated with the application of the DTP/HB-
Hib vaccine in the VL (comparison group) and the VG (intervention group) regions in 
children younger than two years of age. Pain was assessed before, at the time of 
application, and at one minute and three minutes after the vaccine, using the FLACC 
scale. Adverse events were assessed between 48 and 72 hours after the vaccine in 
the home of the children. Data were analyzed using the SPSS statistical program, 
descriptive statistics by means of arithmetic mean and standard deviation, and a 
Student’s t-test. Scores were considered statistically significant at p<0.05. This 
project was funded by FAPEG, PPPedict, and number 06/09 with Research Ethics 
Committee of Federal University of Goiás, registered CEP/UFG n◦052/12. RESULTS: 
Pain was assessed in 252 children and adverse events in 211 children. The two 
groups were comparable children characteristics (regarding gender, history of 
diseases, place of birth, maternal education, marital status of mother and family 
income, age, previous injections, period of exclusive breastfeeding and maternal 
age). The intensity of pain assessed in the children before the vaccine was similar in 
both groups, but it was lower in the children vaccinated in the VG region than in 
those vaccinated in the VL region (p=0.00) in the three moments during and after the 
vaccination. The adverse event induration was also more present in the VL than in 
the VG region (p=0.002). CONCLUSION: The evidences in this article increases the 
knowledge among health professionals about  the applicability of administration 
technique in the VG region, reducing injuries in children vaccination and shows VG 
region as the best option for immunogens application in children regarding their 
safety, less pain during and after the injection and less local reaction. 

   

Words- Keys: pediatric nursing, children, immunization, pain 
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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Con el desarrollo de las vacunas, se registró un aumento del 
número de administraciones por vía intramuscular en una región recomendada por el 
Ministerio de Salud desde 1993, más utilizada por los profesionales. Es la región 
vasto lateral del muslo (VLM) y, consecuentemente, produce mayor dolor y eventos 
adversos locales. La región ventroglútea (VG) ya ha sido citada por varios 
especialistas como una región alternativa e inmunogénica para aplicación de 
fármacos en niños menores de 2 años. Por ello, resulta necesaria una zona segura 
que produzca menor sufrimiento ante aplicación de vacunas. OBJETIVO: Evaluar 
dolor y eventos adversos de la vacuna pentavalente (DTP/HB-Hib) administrada en 
niños atendidos en unidad de salud de Goiânia-Goiás, comparando las regiones VG 
versus VLM. METODOLOGÍA: Ensayo clínico randomizado controlado de fase IV 
para evaluar dolor y eventos adversos en aplicación de vacuna DTP/HB-Hib en las 
regiones VLM  (grupo de comparación) y VG (grupo de intervención), en niños 
menores de un año. El dolor fue evaluado antes, al momento de la aplicación de la 
vacuna, y uno y tres minutos después de la vacunación, utilizando la escala de 
FLACC. Los eventos adversos fueron evaluados de 48 a 72 hs. después de la 
vacunación en el domicilio del niño. El análisis se realizó con el programa estadístico 
SPSS, análisis descriptivo mediante media aritmética y desvío estándar, utilizando 
test t de Student, considerando estadísticamente significativos los valores de p<0,05. 
Proyecto financiado por FAPEG Pliego PPP n°.06/09, con Comité de Ética en 
Investigación de la Universidad Federal de Goiás, protocolado CEP/UFG n°052/12. 
RESULTADOS: Se realizó evaluación de dolor en 252 niños y de eventos adversos 
en 211 niños. Ambos grupos fueron comparables en relación a las características del 
niño (sexo, historia clínica, naturalidad, ingreso familiar, estado civil materno, 
escolarización materna, edad, inyecciones previas, tiempo de lactancia exclusiva y 
edad materna). La intensidad del dolor en los niños evaluada al momento previo a la 
vacunación fue semejante en ambos grupos, pero en los 3 momentos: durante, uno 
y tres minutos después de la vacunación, se observó que en el grupo de niños 
vacunados en la región VG fue menor que en los vacunados en VLM (p=0,00), así 
como la duración del evento adverso, que expresó mayor presencia en la región 
VLM que en la VG (p=0,002). CONCLUSIÓN: Las evidencias del estudio aportan 
conocimiento sobre la aplicabilidad de la técnica de administración en la región VG 
entre los profesionales de salud y sobre reducción de adversidades en la vacunación 
infantil, determinando a la región VG como la zona más adecuada para aplicación de 
inmunógenos en niños por su seguridad, menor dolor durante y después de la 
aplicación de la inyección y menores reacciones locales.   

 

Palabras clave: Enfermería Pediátrica; dolor; inmunización; niños 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1  Imunização 
 

1.1.1 A vacina e sua Finalidade 

 

       As vacinas têm como finalidade proporcionar proteção específica e 

duradoura contra doenças transmissíveis, estimulando o sistema linfoide (linfócitos-

memória) e sensibilizando-o antes que o indivíduo se exponha ao patógeno 

responsável pela infecção natural (CDC, 2012-a; EGIL et al., 2014).O objetivo da 

vacinação é a partir de um sistema imunológico estabelecer uma memória 

imunológica protetora específica para os patógenos (EGIL et al., 2014). 

        Assim com a vacinação é possível reduzir e até eliminar doenças 

infecciosas que são prevenidas através da vacinação (CDC, 2013-b; FINCO, 

RAPPUOLI, 2014). Nas últimas décadas, a vacinação tem se tornado um essencial 

componente e uma das principais conquistas nos programas de Saúde Pública 

(DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; HAN et al., 2014). A vacinação de rotina alterou 

fundamentalmente a história natural de muitas infecções frequentemente 

observadas (SCHECHTER et al., 2007; EGIL et al., 2014; LIANG, 2014). 

        Os programas de imunização têm transformado radicalmente a morbidade e 

mortalidade nos países em desenvolvimento, em especial, na população infantil 

representando uma das medidas custo-efetivas mais importantes na prevenção 

primária (MONTEIRO; TAKANO; WALDMAN, 2010; TEIXEIRA; DOMINGUES, 2013; 

FINCO, RAPPUOLI, 2014).  

        A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que anualmente três 

milhões de crianças vacinadas tenham sido salvas no mundo (MCCORMICK; 

CZACHOR, 2013). Todavia ainda temos muito que avançar, já que em 2009 ainda 

foi descrito que 1,7 milhões de crianças menores de cinco anos de idade foram 

vítimas fatais de doenças passíveis de imunização (QUIAMBAO et al., 2012).  

        A rápida e constante evolução do tema exige dos profissionais constante 

aprimoramento e capacitações (MCCORMICK; CZACHOR, 2013). Os avanços 
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surgiram no século XXI na tentativa de tornar a vacinação mais eficiente para a 

sociedade moderna (FINCO, RAPPUOLI, 2014). 

 

1.1.2 Histórico da Evolução da Vacina até a Pentavalente 

 

        A primeira vacina introduzida na clínica médica foi no século X pelos 

chineses na tentativa de exterminar a varíola, que tanto assustava a população em 

todo o mundo (PLOTKIN; PLOTKIN, 2004).  

        Edward Jenner´s, em 1796, anunciou a era da vacinação, dando o primeiro 

passo para o processo de erradicação da varíola (RIEDEL, 2005; EGIL et al., 2014).  

       Em 1974 a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

criaram o “Expanded Program on Immunization (EPI)”, na tentativa de prover a 

cobertura vacinal universal (MCCORMICK; CZACHOR, 2013). Em 1992/ 1993 foi 

introduzida na Itália a comercialização da vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche) 

acelular (o componente pertussis), produzindo menores reações (BLUME; 

ZANDERS, 2006). Já em 2005, as vacinas contra difteria, tétano e coqueluche são 

licenciadas nos Estados Unidos da América (EUA) (VARAN et al., 2014). 

       No Brasil, os primeiros relatos de vacinações ocorreram há mais de dois 

séculos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; LOPES; POLITO, 2007; TEIXEIRA; 

DOMINGUES, 2013). O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da 

Saúde (MS) brasileiro foi instituído em 1973 com o objetivo de dar continuidade e 

também ampliar as áreas de cobertura vacinal em todo o território brasileiro, 

inicialmente direcionado para os programas especiais existentes, como a 

erradicação da varíola e controle da tuberculose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; 

PONTE, 2003; MCCORMICK; CZACHOR, 2013). O PNI tinha como missão 

coordenar em âmbito nacional as atividades de vacinação, antes descontínuas e 

dispersas em programas de controle de doenças e, geralmente, na forma de 

campanhas em massa. Atualmente tem como missão vacinar a população e 

contribuir efetivamente para o controle, eliminação ou erradicação das doenças 

imunopreveníveis (TEIXEIRA; DOMINGUES, 2013).  

      Em 1977, o Ministério da Saúde no Brasil define as vacinas obrigatórias para 

menores de um ano de idade: contra tuberculose, poliomielite, sarampo, difteria, 

tétano e coqueluche para todo o território nacional (Portaria Ministerial nº 452, de 
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06/12), elevando os percentuais de cobertura vacinal de 20%, em 1975, para 40%, 

em 1978 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). Em 

1983 foi iniciado o uso sistemático da vacina DTP no Brasil (TREVIZAN; 

COUTINHO, 2008) e, em 1996, é utilizada em grandes proporções (MARTINS et al., 

2007). Com as estratégias de divulgação adotadas pelo PNI, a cobertura vacinal da 

DTP elevou-se significativamente na última década, passando de 66% em 1990, 

para mais de 98%, em 2007 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

       Já em 2002, foi implantada no Brasil a vacina tetravalente (DTP-Hib), que 

confere proteção a quatro doenças (difteria, coqueluche, tétano e Haemophilus 

influenzae tipo B (Hib)) (MARTINS et al., 2007; MONTEIRO; TAKANO; WALDMAN, 

2010). Com isso, ocorreu a elevação do número de relatos de eventos adversos 

relacionados temporalmente com a DTP-Hib, principalmente episódios hipotônicos-

hiporresponsivos, convulsões, apnéia e febre alta (MARTINS et al., 2007). 

       A OMS, em 2006, recomendou, licenciou e qualificou a vacina pentavalente 

(DTP/ HB-Hib), que combinada, confere proteção contra cinco doenças: difteria, 

coqueluche, tétano, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B, como rotina nos 

programas de imunização da criança (HLA et al., 2006; GENTILE et al., 2011). No 

Brasil, o uso dessa vacina era exclusivo dos Centros de Referência em Imunógenos 

Especiais (CRIES) do país desde 2002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, 2012). 

Finalmente, em 2012, a pentavalente passa a ser utilizada sistematicamente pelo 

PNI, em todas as redes de atenção básica do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

        A seguir apresentamos a figura 1 com a evolução das vacinas que 

combinadas formaram a pentavalente hoje no mundo e no Brasil.  
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Figura 1: Evolução das vacinas que levaram a formação da vacina pentavalente 

 

 

    1906 

Descoberta a 
bactéria que causa a 
coqueluche 

 1985 – Introduzida a vacina contra Hib para crianças a partir de 18 meses;  

1998 – A OMS recomendou a Hib conjugada nos programas de rotina de imunização.         

1926 - Vacina contra coqueluche; 

1940 - Introduzida nos EUA a 
vacina contra a coqueluche 

 

2002 – Implantada no Brasil a vacina tetravalente – DTP-Hib (difteria, coqueluche, tétano e Hib).   

2002 – A OMS recomendou, licenciou e qualificou a vacina pentavalente – DTP/HB-Hib nos 
programas de rotina de imunização das crianças; 

2002 – No Brasil a DTP/ HB-Hib era utilizada apenas nos CRIES; 

2012 – A vacina DTP/ HB-Hib foi introduzida em todas as redes de atenção básica do Brasil.  

Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; BLUME; ZANDERS, 2006; HLA et al., 2006; BRINCKS, 2007; MARTINS et al., 2007; 
MCNEIL et al., 2007; MONTEIRO; TAKANO; WALDMAN, 2010; GENTILE et al., 2011; DONOSO; ARRÍAGADA; DÍAZ, 2012; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; TARTOF et al., 2013; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013; LAMBERT, 2014). 

1923 

Descoberto 
o toxóide 
diftérico 

1938 - Introduzida nos EUA no calendário de imunização a vacina do toxóide tetânico; 

1951 - Indicada a utilização do toxóide tetânico pela OMS no mundo. 

Anos 50 – Vacina do toxóide tetânico no Brasil. 

1924 

Descoberto 
o toxóide 
tetânico 

1940 – Introduzida a vacina DTP nos EUA; 

1948 – Indicada a utilização da DTP pela OMS no mundo; 

Anos 50 – Vacina DTP no Brasil; 

1977 – Definido as vacinas obrigatórias para menores de um ano, incluindo a DTP no Brasil; 

1906 

Descoberta a 
bactéria que causa a 
coqueluche 

1985 – Introduzida a vacina contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) para crianças a partir de 18 
meses no Brasil;   

1986 – Introduzida a vacina contra Hepatite B, de forma gradativa no Brasil.   

1998 – A OMS recomendou a introdução da Hib conjugada nos programas de rotina de imunização 
das crianças. 
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1.1.3 Cobertura Vacinal da Pentavalente em Menores de Um Ano 

 

       A cobertura vacinal (CV) é um importante indicador de saúde das 

populações e da qualidade da atenção oferecida pelos serviços básicos de saúde. O 

declínio acelerado de morbimortalidade por doenças imunopreveníveis nas últimas 

décadas, em nosso país e em escala mundial, apresenta o benefício inquestionável 

às populações por intermédio da vacinação em massa (CANEIRO et al., 2012). 

       Em meados de 1980, a cobertura vacinal estava em torno de 60%, como 

média nacional, a partir da metade da década de 1990, a estimativa cresceu 

para 95% em menores de um ano. Em 2011 a cobertura vacinal da DTP-Hib chega a 

99,32%, com abandono de 2,10% de entre a primeira e a última dose em todo o 

Brasil; no entanto, esse resultado foi animador quando comparado aos resultados 

anteriores (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013 CANEIRO et al., 2012) (vide tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número total de doses por vacina (n) e coberturas vacinais [CV(%)] 
aplicadas em menores de 1 ano de idade no Brasil, 2002 a 2011 

 

VACINAS 

 

   2002 

 

   2004 

 

   2006 

 

   2008 

 

   2009 

 

   2010 

 

   2011 

Hepatite B 

              N 

            CV 

 

2.938.405 

 

2.906.405 

 

2.947.539 

 

2.808.604 

 

2.876.701 

 

2.756.736 

 

2.796.638 

96,06 96,14 100,11 95,7 99,87 95,72 97,1 

DTP/Hib  

              N 

             CV 

 

- 
 
- 

 

3.091.470 
 
102,3 

 

3.041.783 
 
103,31 

 

2.864.897 
 
97,62 

 

2.920.227 

101,39 

 

2.812.524 

97,65 

 

2.860.545 

99,32 

n: número de casos; CV: coberturas vacinais em %. Fonte: (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

 

1.2 Doenças 

 

        A vacina combinada pentavalente confere imunidade contra as cinco 

doenças: difteria, coqueluche, tétano, Haemophillus influenza tipo B e hepatite B 
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(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Segundo RIEDEMANN et al. (2002), a 

combinação de cinco antígenos na mesma dose não compromete a 

imunogenicidade dos componentes e a taxa de soro conversão, sendo o seu uso 

seguro, conferindo imunidade contra as cinco doenças. A Tabela 2 apresenta o 

número de casos que acometeram crianças relacionadas às doenças passíveis de 

imunização que compõem a vacina pentavalente. 

        

Tabela 2: Número de casos (n) e coeficiente de incidência (CI)ª das 
doenças imunopreviníveis por tipo de doença e ano no Brasil em 
crianças, 1982 a 2011  

 

VACINAS 

Difteria 

                 n 

                CI 

Coqueluche 

                 n 

                CI 

Tétano 
Neonatal 

                 n 

                CI  

 

1982 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1990 

 

640 

0,45 

 

15329 

10,69 

 

    - 

    - 

 

 

1548 

1,07 

     

- 

- 

 

2000 

 

58 

0,03 

 

1454 

0,86 

 

41 

1,3 

 

 

520 

0,31 

 

  - 

  - 

 

2002 

 

52 

0,03 

 

749 

0,43 

 

33 

1,0 

 

 

608 

0,35 

 

221 

0,13 

 

2004 

 

18 

0,01 

 

1338 

0,75 

 

14 

0,4 

 

 

473 

0,26 

 

157 

0,09 

 

2006 

 

11 

0,01 

 

790 

0,42 

 

8 

0,2 

 

 

442 

0,24 

 

143 

0,08 

 

2008 

 

7 

0,00 

 

1427 

0,75 

 

6 

0,2 

 

 

356 

0,19 

 

124 

0,06 

 

2010 

 

33 

0,00 

 

610 

0,32 

 

7 

0,3 

 

 

325 

0,17 

 

145 

0,08 

 

2011 

 

  5 

0,00 

 

2258 

1,17 

 

6 

0,2 

 

 

331 

0,17 

 

131 

0,07 

Tétano Acidental  

                 n            - 

                CI            - 

Meningite pelo HIB 

                 n             - 

                CI            - 

 

n:número de casos da doença; CI: coeficiente de incidência; ª) Incidência por 100.000 habitantes; exceto para o tétano 
neonatal, calculado por 100.000 menores de um ano de idade. 

Fonte: Coordenação geral de doenças transmissíveis/SVS/MS; extraído do artigo (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 
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1.2.1 Coqueluche 

 

 A coqueluche foi considerada a maior causadora de mortes em crianças no 

mundo, antes da introdução da vacina em 1940 (GAILLARD et al., 2014). A 

intensificação do processo de imunização contra o pertussis iniciou em 1980 entre 

os adolescentes; no entanto, as crianças eram vítimas de casos mais sérios da 

doença (BARLOW et al., 2014). De acordo com a OMS, ainda hoje essa doença 

acomete 20 a 50 milhões de casos no mundo, com aproximadamente 200 a 400 mil 

mortes (TREVIZAN; COUTINHO, 2008; DONOSO; ARRÍAGADA; DÍAZ, 2012; 

LYNFIELD; SCHAFFNER, 2014). Nos EUA, em 2012 foram registrados 41 mil casos 

de coqueluche com 18 mortes, sendo que a maioria ocorreu em crianças maiores de 

três meses de idade (CDC, 2013-b), acometeu também além dessa faixa etária 

adolescentes e adultos, mas sendo a maior incidência e fatalidade em crianças 

menores de seis meses de idade (BARLOW et al., 2014; LAMBERT, 2014; VARAN 

et al., 2014). A partir de 1970, com a introdução da vacina DTP os números de 

crianças acometidos pela doença diminuíram (LAMBERT, 2014). No Brasil, são 

notificados em média 2 mil casos da doença ao ano, com incidência maior em 

menores de seis meses de idade (TREVIZAN; COUTINHO, 2008). 

  É uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis, 

predominantemente respiratória (LAMBERT, 2014; LYNFIELD; SCHAFFNER, 2014) 

e altamente contagiosa, desenvolvendo-se em todas as faixas etárias; no entanto, 

em bebês menores de um ano é geralmente letal (BLUME; ZANDERS, 2006; 

FORSYTH et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; DONOSO; ARRÍAGADA; 

DÍAZ, 2012; GALL, 2012; CDC, 2013-b; HEGERLE; GUISO, 2013; MCCORMICK; 

CZACHOR, 2013;). 

  O contágio ocorre pelo contato com gotículas respiratórias geradas por tosse 

ou espirro de pessoas portadoras da doença. Os sintomas usualmente se 

desenvolvem entre sete a dez dias após a exposição apresentando três fases: 

catarral (uma a duas semanas), paroxística (4 a 6 semanas) e convalescença (2 a 6 

semanas). Os sintomas mais comuns são: coriza, tosse intermitente, febre baixa, 

tosse espasmódica e vômitos causados pela tosse. Apresenta como complicações: 

apnéia, hipóxia, pneumonia, pneumotórax, fratura de costelas, convulsão, perda de 
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peso, encefalopatia e morte (BRICKS, 2007; HEGERLE; GUISO, 2013; BARLOW et 

al., 2014), exige rapidez no atendimento e tratamento para evitar a morte 

(HEGERLE; GUISO, 2013; LYNFIELD; SCHAFFNER, 2014). Em crianças a 

hospitalização se faz necessário, sendo que uma em cada duas crianças não 

resistem à doença. Com a imunização, geralmente, os que contraem a doença 

apresentam a doença menos severa e não apresentam os clássicos sintomas 

(LYNFIELD; SCHAFFNER, 2014, BARLOW et al., 2014).   

 

1.2.2 Difteria 

 

  É uma doença causada por bacilo toxigênico Corynebacterium Diphtheriae, 

infecto-contagiosa aguda, imunoprevenível, grave e de notificação compulsória 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; CASAGRANDE et al., 2005; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009; KHARSEEVA et al., 2013; KOLE; ROY, 2013; RHIM, 2013). A 

transmissão se faz por contato direto, por meio de gotículas de secreção 

respiratória, eliminadas por tosse, espirro ou saliva e raramente por fômites 

(CASAGRANDE et al., 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Clinicamente pode 

apresentar comprometimento geral do paciente, prostração, palidez, dor de 

garganta, edema, febre e ainda pode levar a complicações graves como miocardite, 

neurite e doenças renais. O tratamento é realizado com soro antidiftérico por via 

intramuscular, com dosagem de acordo com a gravidade da doença, tratamento 

sintomático, como suporte respiratório e manutenção das vias aéreas quando 

necessário e antibiótico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; CDC, 2012-b; KOLE; ROY, 

2013). 

 

1.2.3 Tétano  

 

  Doença causada pelo bacilo Gram-positivo anaeróbicos, Clostridium tetani, 

infecciosa, aguda, não contagiosa, grave e imunoprevinivel (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009; VOLLMAN; ACQUISTO; BODKIN, 2014; RHIM, 2013). A 
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contaminação se faz através de ferida, podendo ser provenientes de cirurgias, 

queimaduras, otite média aguda, infecção periodontal, mordedura de animais, aborto 

e acidentes com perfuro cortantes infectados pelo bacilo (RHIM, 2013). 

  Os sintomas normalmente se manifestam de um a sete dias após a 

contaminação evoluindo para sintomas mais severos, sendo sintomas clássicos os 

espasmos, dores musculares, rigidez, disfagia e hiperexcitabilidade do sistema 

nervoso central (VOLLMAN; ACQUISTO; BODKIN, 2014). Podendo apresentar febre 

baixa, hipertonia muscular, hiper- reflexia, espasmos ou contraturas paroxísticas. Em 

geral, o paciente mantém-se consciente e lúcido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

  A alta letalidade da doença é decorrente de sua gravidade clínica e 

complicações. O tratamento sintomático atualmente envolve suporte em unidade de 

terapia intensiva com sedação intensa, bloqueio neuromuscular e assistência 

ventilatória mecânica por semanas, tanto nos casos de tétano moderado e 

gravíssimo (GOUVEIA et al., 2009), sendo necessário ambiente com o mínimo de 

ruído, minimizar a luminosidade, temperatura estável e agradável para o paciente 

durante o tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 A figura abaixo apresenta as taxas anuais de casos e de mortes causadas 

por tétano nos EUA de 1947 a 2008. 
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Figura 2 – Taxa anual de casos e mortes causadas pelo tétano nos EUA de 1947 a 

2008. Fonte: (CDC, 2011-a) 

 

1.2.4 Haemophilus Influenzae tipo B (Hib) 

 

 Doença invasiva, causada pela bactéria Haemophilus influenzae, 

acometendo pessoas de qualquer faixa etária (CDC, 2011-b), principalmente 

crianças (COLLINS et al., 2013). É uma das principais causas de meningite 

bacteriana na infância, pneumonia e outras infecções graves, doenças consideradas 

como problemas de Saúde Pública (MIRANZI; MORAES; FREITAS, 2003; LEWIS et 

al., 2008). A vacina está presente em programas de rotina de vacinação na infância, 

em mais de 184 países em todo o mundo. A doença causada por Hib foi 

praticamente eliminada em muitos países desenvolvidos, e sua incidência reduzida 

drasticamente, principalmente em países em desenvolvimento. A OMS recomenda o 

uso rotineiro de vacinas Hib em todos os programas de imunização infantil 

(RIEDEMANN et al., 2002; LEWIS et al., 2008; CDC,2014). 

 Atualmente, o Hib é objeto de interesse crescente, devido à incidência e 

gravidade das doenças provocadas, das subsequentes sequelas, com agente 

passível de controle através de imunização eficaz (MIRANZI; MORAES; FREITAS, 
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2006). Estima-se que é responsável por três milhões de doenças graves e 400.000 a 

700.000 mortes anualmente no mundo, principalmente em crianças (RIEDEMANN et 

al., 2002; LEWIS et al., 2008). No período entre 1983 e 2002, foram notificados 

23.921 casos de meningite por esse agente, dos quais 43,9% em menores de um 

ano (MIRANZI; MORAES; FREITAS, 2006). 

  A transmissão se faz pelas vias respiratórias, (MIRANZI; CAMACHO; 

VALENTE, 2003), sendo a meningite manifestação mais comum e grave, podendo 

ainda ser acompanhada de bacteremia ou sepsemia (PUROHIT; AL-OBAID; OMAR, 

2014). Podendo ainda, apresentar pneumonia, artrite séptica, osteomielite, 

pericardite, celulite (CDC, 2011-b, 2014), infeções ósseas e articulares (GKENTZI et 

al., 2013). O tratamento deve ser imediato com antimicrobianos (BOUSKELA; GRISI; 

ESCOBAR, 2000; MIRANZI; CAMACHO; VALENTE, 2003). 

 

1.2.5 Hepatite B 

 

  A infecção pelo vírus da hepatite B é uma das doenças mais comuns em 

todo o mundo, sendo responsável por aproximadamente um milhão de óbitos a cada 

ano. Estima-se que mais de dois bilhões de pessoas foram expostas ao vírus da 

hepatite B (VHB) e mais de 240 milhões são portadores crônicos de hepatite B, 

apresentando ainda o risco de desenvolver cirrose e carcinoma hepatocelular e que, 

600.000 pessoas morrem por ano devido a complicações agudas ou crônicas da 

Hepatite B (SORRELL et al., 2009; ZANETTI et al., 2012; LIU et al., 2013; SAFFAR 

et al., 2014; WHO, 2013), é considerado um sério problema de saúde pública em 

todo o mundo (GAZE; CARVALHO; TURA, 2006; ZANETTI et al., 2012). 

  No ano de 2011, foram registradas 2.796.638 doses de vacinas aplicadas 

em todo o Brasil em menores de um ano, chegando a uma taxa de cobertura vacinal 

de 97,1% (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

  A doença causada pelo vírus da hepatite B pode provocar doença crônica do 

fígado e a cronicidade leva a sérios riscos de morte na população, principalmente 
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por causa de cirrose hepática e câncer no fígado. A principal forma de prevenção é a 

vacinação (LIANG, 2014). 

  A Hepatite B é transmitida pelo sangue (via parenteral e vertical), esperma e 

secreção vaginal (via sexual), podendo ocorrer a partir do compartilhamento de 

objetos contaminados como lâminas de barbear e de depilar, escova de dente, 

alicates de unhas, materiais para colocação de piercing e de tatuagens, 

instrumentos para uso de drogas injetáveis, assim como por acidente com exposição 

a material biológico, procedimentos cirúrgicos, odontológicos e de hemodiálise, em 

que não se aplicam as normas adequadas de biossegurança (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009; WHO, 2013). A idade da infecção é determinante, visto que em 

neonatos infectados pelo vírus a cronicidade da doença ocorre na maioria dos casos 

(SORRELL et al., 2009). 

  Os sintomas mais frequentes da Hepatite B são icterícia, náuseas, vômitos, 

dor abdominal, febre, urina escura, acolia fecal e hepatomegalia (CHANG, 2007; 

WHO, 2013). O tratamento ocorre a partir da clínica apresentada pelo portador, 

tentando evitar a replicação viral, prevenindo danos irreversíveis ao fígado 

(SORRELL et al., 2009).  

 

1.3 Vacina Pentavalente (DTP-HB/Hib) 

 

  As doenças Haemophilus Influenzae tipo B, difteria, coqueluche, tétano e 

hepatite B podem ser preveníveis através de vacinação efetiva (MIRANZI; 

CAMACHO; VALENTE, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; SORRELL et al., 

2009; SHARMA et al., 2012). É uma vacina que pode evitar a mortalidade e 

morbidade entre as crianças (SHARMA et al., 2012). 

  De acordo com os estudos de Sharma et al. (2011; 2012), a vacina 

combinada DTP/HB-Hib é segura e comparável com as que utilizam os 

componentes administrados separadamente. A combinação de mais de um antígeno 

garante à vacina, imunogenicidade, eficácia e segurança quando administrada em 

crianças (SHARMA et al., 2011). 
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        Sua composição é com Toxóide diftérico (≤ 25 Lf (≥ 30 UI)), Toxóide tetânico 

(≥ 2,5 Lf (≥ 40 UI)), B. Pertussis (de célula inteira) ≤ 16 UO (≥ 4,0 UI)), HBsAg 

(rADN) ≥ 10 mcg, polissacarídeo capsular purificado de Hib (PRP), conjugado com o 

toxóide tetânico (proteína transportadora) 10 mcg, adsorvido em fosfato de alumínio, 

Al3+ ≤ 1,25 mg e como conservante 0,005% de Tiomersal (SERUM INSTITUTE OF 

INDIA LTD; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) (Anexo 1: Bula Laboratório Serum). O 

PNI disponibiliza as vacinas produzidas pelos laboratórios Novartis/Berna e Serum 

Institute of India Ltd. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

        Esse imunógeno é indicado para crianças a partir de dois meses de idade, 

com esquema de três doses, e intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias) entre as 

doses, administrada por via intramuscular profunda, sob forma líquida de suspensão 

injetável, sendo apresentada em frasco ou ampola contendo 1 dose de 0,5mL 

(OMEÑACA et al., 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

       As vacinas quando combinadas, como a pentavalente, geram grandes 

benefícios para a população e profissionais da área da saúde, garantem a vacinação 

de maior número de crianças, com menor número de visitas ao posto de saúde pela 

mãe e criança, reduzindo o número de injeções e garantindo proteção para o mesmo 

grupo de doenças, aumentando a possibilidade de adesão no prazo adequado ao 

calendário de vacinação da criança. Além disso, reduz custos associados ao 

transporte e armazenamento, ainda melhoram as taxas de cobertura vacinal e prazo 

de vacinação (RIEDEMANN et al., 2002; ARÍSTEGUI et al., 2003; PICHICHERO et 

al., 2007; GENTILE et al., 2011; SHARMA et al., 2011; QUIAMBAO, 2012; SHARMA 

et al., 2012; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013). 

 As vacinas são desenvolvidas com os mais elevados padrões de segurança, 

entretanto, como qualquer procedimento médico, a vacinação pode apresentar 

riscos, conhecidos como eventos adversos pós- vacinação (CDC, 2013-d). 

 Os principais eventos adversos da vacina DTP/HB-Hib são a dor, febre, 

choro persistente, irritabilidade, diminuição no apetite, vômito, diarréia, vermelhidão, 

inchaço, nódulos, diminuição dos movimentos dos membros e recusa de alimentos, 

além de sonolência e agitação, episódio hipotônico hiporresponsivo, anafilaxia, entre 

outros (OMEÑACA et al., 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; 2012). Alguns 
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eventos adversos da pentavalente coincidem com os eventos adversos da vacina 

DTP, por exemplo: irritabilidade e convulsões (LAMBERT, 2014). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2012), a pentavalente é bem tolerada, no 

entanto, pode apresentar eventos adversos pós- vacinal (EAPV). O EAPV da 

pentavalente é classificado como muito frequente (>1/10), frequente (> 1/100, ≤ 

1/10), pouco frequente (> 1/1000, ≤ 1/100), raro (> 1/10 000, ≤ 1/1000) e muito raro 

(≤ 1/10 000). As manifestações mais frequentes são a dor, rubor, edema e 

enduração local, apresentando também choro persistente; os frequentes são o 

vômito, diarréia, febre, alterações nos hábitos alimentares, sonolência e 

irritabilidade, pouco frequente é o rash cutâneo; o raro apresenta a tosse, choro 

persistente maior que três horas e manifestações gripais e por último os eventos 

muito raros/graves a irritabilidade extrema, convulsões, episódio hipotônico 

hiporresponsivo e a anafilaxia. 

 A dor, a vermelhidão e o inchaço foram citados como eventos adversos mais 

comuns e a febre, a irritabilidade e o choro persistente como eventos comuns no 

estudo de Sharma et al. (2011-a), no qual avaliaram a imunogenicidade e 

reatogenicidade da vacina pentavalente do laboratório Serum vs. a do laboratório 

Glaxo Smith Kline (GSK) em 304 crianças da Índia de 6 a 14 semanas. 

 No estudo de Gatchalian et al. (2010) utilizando também a vacina 

pentavalente em 842 crianças de 6 a 14 semanas também encontraram como 

eventos adversos mais frequentes a dor, o inchaço, a vermelhidão e a febre.  

 Em outro estudo randomizado, controlado e de fase 3 de Sharma et al. 

(2011-b) com a vacina pentavalente dos laboratórios Serum, Pune (Pentavac) (grupo 

1) e Panacea Biotec (Easyfive) (grupo 2) ambas com a mesma composição de 

antígenos em 484 crianças de 6 a 14 semanas, sendo que todas as crianças 

receberam as três doses do mesmo laboratório, observaram os eventos adversos de 

24 a 48 horas após a vacinação e encontraram a dor como o evento adverso mais 

comum em ambos os grupos. E também encontraram inchaço, movimentos 

prejudicados e febre como eventos frequentes. 

 A ocorrência dos eventos pode variar, mas de qualquer forma todo evento 

adverso ocorrido deve ser notificado e acompanhado por profissionais competentes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  
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1.4 Administração Intramuscular da Vacina em Criança 

 

        As injeções intramusculares (IM) são muito utilizadas para administrar 

medicamentos que necessitem de um tempo relativamente rápido para ser 

absorvido, apresentando ainda, uma ação prolongada (RODGER; KING, 2000).  

        A administração da vacina deve assegurar imunidade máxima ao indivíduo, 

com possibilidade mínima de causar danos, mesmo sendo administrada em 

diferentes locais deve conferir a mesma eficácia (ROYAL COLLEGE OF 

PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, 2002). No entanto, é necessário definir um 

local seguro que produza menor reatogenicidade e adequada imunogenicidade para 

administrar vacinas em crianças e monitorar os possíveis eventos adversos (COOK; 

MURTAGH, 2002).   

        Para administração de injetáveis na região intramuscular com segurança é 

necessário avaliar as variações anatômicas de cada pessoa, biótipo, idade, sexo, 

condições pré-existentes de doenças e associar com as características de cada 

musculatura, tais como a forma, comprimento, largura, espessura e disposição das 

fibras musculares (DA SILVA; VAZ VIDAL, 2013). Ainda, volume a ser injetado, tipo 

de medicamento ou imunógeno, tamanho da agulha, profundidade da injeção, 

técnica e equipamentos utilizados (MALKIN, 2008). A escolha correta do local de 

administração de injetáveis na musculatura é essencial para evitar eventos adversos 

locais e sendo responsabilidade da equipe de enfermagem o comprometimento com 

a segurança do paciente (RODGER; KING, 2000). 

        Os locais mais utilizados para a aplicação de injeções intramusculares são 

as regiões deltóide (D), vasto lateral da coxa (VLC), dorso glútea (DG) e ventro 

glútea (VG) (RODGER; KING, 2000; MENESES; MARQUES, 2007; MALKIN, 2008; 

DA SILVA; VAZ VIDAL, 2013). No entanto, em crianças menores de dois anos são 

indicadas as regiões VLC e a VG (COOK; MURTAGH, 2003; 2006; HARRIS, 2008; 

WALTERS; FURYK, 2010). 

        A musculatura da região DG não é indicada para aplicação de injeções em 

crianças menores de dois anos de idade por não estar adequadamente desenvolvida 

e conter grande quantidade de tecido subcutâneo, correndo o risco do imunógeno 
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ser injetado neste tecido, e apresentar  risco mais elevado de lesão neural pela 

punção (HARRIS, 2008). A OMS alerta ainda a contra indicação da aplicação de 

imunógenos nesta região devido à possibilidade de menor absorção do fármaco 

(MALKIN, 2008). Além disso, a grande quantidade de nervos e vasos sanguíneos 

calibrosos contribue para maior risco de lesões graves (RODGER; KING, 2000).   

        Assim, justifica-se a necessidade de avaliação de sítio mais apropriado e 

seguro para administração de injetáveis (BERGESON; SINGER; KAPLAN, 1982; 

COOK; MURTAGH, 2006; GABRIELLI et al., 2009). 

 Ainda, algumas estratégias são recomendadas para prevenir complicações 

da administração de injeções por via IM, como utilização de agulha específica para 

diluir a medicação e outra para a administração; uso de agulhas mais longas que 

garanta a introdução do medicamento na musculatura e o uso da técnica em Z para 

evitar o refluxo do medicamento. (WYNADEN et al., 2006). 

 

1.5 Região Vasto Lateral da Coxa 

 

  A coxa é composta pelos músculos quadríceps, reto e vasto lateral, sendo 

esse último o selecionado desde 1920 para a aplicação das injeções. A musculatura 

espessa, larga e bem definida tem sido indicada para administração de injeções em 

crianças, sendo de fácil localização e boa aceitabilidade (figura 3), no entanto, está 

associada a relatos de lesões graves como atrofia e fibrose muscular associado ao 

uso de medicamentos intramusculares de difícil absorção e a múltiplas aplicações de 

injeções na mesma musculatura (SMALL, 2004). Contudo, ainda apresenta menor 

risco de complicação pós- injeções em crianças quando comparada às regiões DG e 

D, sendo recomendada para a administração de vacinas em recém- nascidos e 

neonatos pelo PNI desde 1993 (WALTERS; FURYK, 2010; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2003; 2012), além disso, tem sido referenciada como o segundo melhor 

local para aplicações de injetáveis, perdendo apenas para a região VG (ROCHA et 

al., 2002). 
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Figura 3 – Delimitação da região vasto lateral da coxa. Fonte: (ROCHA et al, 
2002) 

 

1.6 Região Ventro Glútea 

 

 A região ventro glútea (VG) foi descrita em 1954 por Von Hochstetter, como 

sendo uma região segura para administração de medicamentos injetáveis 

(HOCHSTETTER, 1954). Vários estudos recomendam sua utilização na prática 

clinica, como local seguro para aplicação de injeções (ARTIOLI et al., 2002; 

DONALDSON; GREEN, 2005; GREENWAY, 2004; COCOMAN; MURRAY, 2008; 

2010; JUNQUEIRA et al., 2010; WALTERS; FURYK, 2010). Esse local é delimitado 

pela espinha ilíaca anterior superior (anteriormente), grande trocânter maior do 

fêmur (inferiormente) e crista ilíaca (superiormente) (Figura 04) (HOCHSTETTER, 

1954; MENESES; MARQUES, 2007), é composta pelos músculos glúteo mínimo e a 

maior parte do médio, no qual se situam profundos ao músculo glúteo máximo na 

face externa do ílio (ATKISON; MURRAY, 1995). Possui menos inervações e vasos 

sanguíneos, quando comparada às outras regiões, sendo a musculatura grande, 

bem definida e demarcada (CASTELLANOS, 1977; ATKISON; MURRAY, 1995). 

Para ilustração da região, segue figura 4. 
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Figura 4 – Delimitação da região ventro glútea. Fonte: (Meneses; Marques, 2007) 

 

  Devido aos marcos ósseos, essa região é de fácil localização, com área 

delimitada e livre de grandes nervos e vasos sanguíneos, reduz riscos de lesões 

neurais em qualquer posição do paciente, está associada à menor dor durante a 

aplicação e ainda possui menor quantidade de tecido subcutâneo, quando 

comparada às outras regiões de aplicação de injeções IM (COOK; MURTAGH, 2003, 

2006; MISHRA; STRINGER, 2010; SMALL, 2004; DA SILVA; VAZ VIDAL, 2013) 

(ATKISON; MURRAY, 1995; RODGER; KING, 2000; FIGUEIREDO, 2010). Assim, 

com menor risco de complicações, é referida por vários autores como a mais 

apropriada para aplicação de injeções para todas as faixas etárias, principalmente 

em crianças e idosos (COOK; MURTAGH, 2002; 2003; 2006; GODOY; NOGUEIRA; 

MENDES, 2004; MALKIN, 2008). 

  No Brasil, o PNI recomenda a região VG como local alternativo para a 

administração das vacinas pentavalente e a inativada da poliomielite nos informes 

técnicos destas vacinas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
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1.7 Dor 

 

        A temática dor é complexa, multidimensional e subjetiva, constituída por 

componentes fisiológicos, sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e 

experiência desagradável. A exposição prolongada pode apresentar efeitos 

deletérios (RICHARDSON et al., 2006; KOLLER; GOLDMAN, 2012) e, na tentativa 

de criar avanços na redução da dor e dos custos relacionados, é considerada como 

um problema de Saúde Pública mundial, já que o tratamento constitui-se em um 

direito humano fundamental e já existem evidências para o seu tratamento 

(CASTRAL et al., 2012). 

        A rotina de imunização é a causa mais comum de dor nas crianças; 

caracterizando a como um evento adverso pós- vacinação (HARRIS, 2008; 

SCHECHTER et al., 2007; CHAMBERS et al., 2009; IPP et al., 2009; TADDIO et al., 

2009; SHAH; TADDIO; RIEDER, 2009;). Com o número crescente de vacinas contra 

doenças preveníveis por imunização ativa, o número de vacinas que a criança 

recebe por via IM é cada vez maior, sendo necessário aplicar várias injeções nas 

crianças em uma única visita a unidade de saúde, gerando maior dor e eventos 

adversos pós- vacinação e, consequentemente, angústia nos pais (JACOBSON et 

al., 2001; KIKUTA et al., 2011; KOLLER; GOLDMAN, 2012).  

        As vacinas possuem muitas vantagens, porém causam dor e sofrimento 

significativo nas crianças, sendo necessária maior atenção neste procedimento 

(TADDIO et al., 2009; BERAN et al., 2013; RICHARDS et al., 2012). Contudo o 

aspecto da dor ainda não é devidamente tratado com o rigor necessário (REIS et al., 

2003). 

        Além dos efeitos prejudiciais à saúde da criança, o manejo inadequado da 

dor por parte dos profissionais fere os princípios da bioética da não- beneficência e 

da autonomia, por não prevenir os possíveis danos que acarreta ao paciente, não 

permitindo que o paciente seja visto como autoridade sobre a sua dor (SILVA et al., 

2014). 

        Na administração da vacina a dor é causada em dois momentos, quando a 

agulha perfura a pele e o tecido e, quando os componentes da vacina são 
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depositados no tecido, e essa sensação pode estar influenciada pela idade, sexo e 

desenvolvimento da criança (TADDIO et al., 2009), mas Miró, Huguet e Jensen 

(2014) afirmam que estudos são primordiais para saber se a idade e o sexo, por 

exemplo, influenciam na resposta da dor. Uma medida válida e confiável na atitude 

das crianças após a dor é necessária para melhorar e compreender quais atitudes 

devem ser usadas para ajustar e controlar a dor nas crianças (MIRÓ; HUGUET; 

JENSEN, 2014). 

  No Brasil, as vacinas combinadas como a DTP/HB-Hib, possuem o 

componente pertussis, que apresentam a dor como o evento adverso mais frequente 

(FERRERA et al., 2012) e para reduzir essa sensação e a angústia durante a 

vacinação, Jacobson et al. (2001) afirmaram a necessidade de alternar a 

musculatura para aplicação das injeções e, ainda com o objetivo de impedir o refluxo 

do fármaco injetado, evitando irritação do tecido utilizar a técnica em Z 

(FIGUEIREDO, 2010).  

  O alívio da dor e do sofrimento na imunização tem se tornado um importante 

parâmetro para a qualidade da assistência prestada na pediatria (TADDIO et al., 

2009). 

  Para minimizar a dor e o sofrimento das crianças, dos pais e profissionais 

durante a imunização é necessário o uso de técnicas específicas como estratégias 

psicológicas, distração direta da criança pelos profissionais ou pelos pais 

(CHAMBERS et al., 2009). 

  Em crianças que ainda não verbalizam, o reconhecimento da dor é feito de 

forma indireta, com base em indicadores comportamentais fisiológicos, como flexão 

e adução das extremidades, fronte saliente, estreitamento da fenda palpebral, 

abertura da boca, estiramento vertical e horizontal da boca, língua tensa, choro 

agudo, entre outras (SOUSA et al., 2006; PEREIRA DA SILVA; JUSTO DA SILVA, 

2010). 

  A intensidade da dor é um parâmetro fundamental para a compreensão do 

impacto dessa experiência em crianças, analisando os efeitos do tratamento, e para 

este fim, várias escalas são utilizadas, (SÁNCHEZ-RODRIGUES; MIRÓ; 

CASTARLENAS, 2012), como a escala de dor pela face (FPS – Faces Pain Scale); 
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escala de dor pela face revisada (FPS-R); escala de dor da face Wong- Baker; a 

escala “the Oucher”; escala Visual Analógica (VAS); escala de FLAAC (face, pernas, 

choro, consolabilidade e atividade); escala de dor do hospital de Ontario do leste; 

escala de conforto; escala de procedimento de avaliação comportamental; escala de 

dor para neonatos e crianças (NIPS); escala de dor ABC; indicador comportamental 

de dor em crianças (BIIP); entre outras (PEREIRA DA SILVA, JUSTO DA SILVA, 

2010; GOMEZ et al, 2013).  

 A escala de FLAAC tem sido recomendada para a avaliação da dor em 

crianças. Foi desenvolvida por profissionais médicos para proporcionar uma 

ferramenta confiável, validada, viável em uma variedade de configurações e de fácil 

utilização na prática, muito apropriada em crianças a partir de 2 meses até sete anos 

de idade (SILVA, THULER, 2008). Sendo uma das seis escalas recomendadas para 

a avaliação da dor na pediatria. E envolve seis formas de medida da dor: a 

expressão facial, os movimentos dos membros inferiores, o choro, a atividade 

corporal e a dificuldade de consolabilidade (GOMEZ et al., 2013, SILVA, THULER, 

2008; PEREIRA DA SILVA, JUSTO DA SILVA, 2010; SILVA et al., 2014). 

 Portanto, a avaliação da dor em pediatria é um desafio ao profissional de 

saúde, em especial à equipe de enfermagem, que atua direta e continuamente no 

cuidado à criança, buscando qualidade na assistência prestada e redução da dor, 

evitando efeitos nocivos para o desenvolvimento das crianças (SILVA et al., 2014, 

SOUSA et al., 2006). 

 

1.8 Justificativa 

 

      A maioria dos países preconiza o músculo vasto lateral da coxa para 

administração de injeções e consequentemente das vacinas em crianças menores 

de 12 meses de idade. É uma musculatura muito utilizada na prática médica e de 

enfermagem para todas as faixas etárias, mas está associada a maior dor (ROCHA 

et al., 2002). Contudo, em crianças enfermas e com o número crescente de vacinas 

obrigatórias no primeiro ano de vida administradas por via IM, há uma sobrecarrega 

de fármacos para essa musculatura, podendo resultar efeitos dramáticos, com 

lesões permanentes nessa região (CDC, 1985; LINDSAY; HERBERT; GITNICK, 

1985; COOK; MURTAGH, 2006).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


57 

 

      Relato de casos de fibrose na musculatura do quadríceps em crianças que 

receberam injeções repetidas na região VLC tem sido descritos. Makhani (1971) 

relatou uma série de 20 casos com perda da flexão do joelho em crianças da Índia, 

Mukherjee (1980) 37 casos de contratura do músculo com comprometimento de 

extremidades e Mukhopadhyay (1988) apresentou 60 casos de lesões extra- 

articular com limitação da flexão do joelho. Na Inglaterra, Jackson e Hutton (1985) 

relataram 32 casos de contratura muscular sendo 17 em crianças e, na França, 

Soumah, et al. (2003) identificaram outros 92 casos de lesões nesta musculatura. 

Ainda, segundo esses autores, o risco de lesão é proporcional à frequência de 

injeções nessa região (NAPIONTEK; RUSZKOWSKI, 1993). 

      A administração de medicamentos é uma atribuição da enfermagem que 

deve buscar continuamente inovações tecnológicas, almejando sempre práticas 

mais seguras na administração de medicamentos injetáveis (MALKIN, 2008). O 

sucesso nos programas de imunização depende da qualidade com que as vacinas 

são administradas (LANG et al., 2014). 

      A técnica de administração de fármacos por via intramuscular, na região VG, 

embora considerada mais segura e menos dolorosa, tem sido pouco utilizada entre 

os enfermeiros brasileiros. A escassez de estudos que validem a aplicabilidade 

deste local para administração de injeções e a pouca divulgação desta técnica em 

nosso meio contribui para este quadro (GABRIELLI et al., 2003; GODOY; 

NOGUEIRA; MENDES, 2004; FIGUEIREDO, 2010). A região VG é um local 

alternativo e seguro para administração de medicamentos na região IM em crianças 

(HOCHSTETTER, 1954; COOK; MURTAGH, 2006). 

  O PNI preconiza para crianças menores de um ano a administração de 11 

vacinas na região intramuscular, sendo que as crianças de dois e quatro meses de 

idade receberão três injeções em uma única visita a unidade de saúde (figura 4). A 

padronização do Ministério da Saúde é a região VLC para a administração de todas 

as três vacinas.  
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Figura 5 – Esquema para aplicação das vacinas em crianças de 2 e 4 meses 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012)  

 

  Assim, um local alternativo seguro e de fácil administração é de grande 

importância para a redução de agravos, diminuindo eventos adversos durante e 

após a vacinação, causando menor dor nas crianças durante a administração das 

vacinas.  

  Acreditamos que os resultados desse estudo contribuirão para o maior 

conhecimento sobre a aplicabilidade da técnica de administração na região VG, 

aumentando, assim as possibilidades de local para aplicação de imunógenos em 

crianças pelo PNI, o que certamente contribuirá tanto para redução de agravos e 

melhoria do atendimento à população, como para aumentar o corpo de 

conhecimento da ciência enfermagem, na perspectiva de melhoria da qualidade da 

assistência na atenção básica. 
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2. OBJETIVOS  
 
2.1  Objetivo Geral:  

 

        - Avaliar a dor e os eventos adversos da vacina pentavalente administrada 

em crianças atendidas em uma unidade de saúde de Goiânia Goiás, comparando as 

regiões ventro glútea versus vasto lateral da coxa. 

 

2.2  Objetivos Específicos:  

 

             - Comparar a intensidade da dor nas crianças vacinadas com a vacina  

pentavalente utilizando as regiões ventro glútea vs. vasto lateral da coxa. 

        - Comparar os eventos adversos sistêmicos da vacina pentavalente em 

crianças utilizando as regiões ventro glútea vs. vasto lateral da coxa; 

        - Comparar os eventos adversos locais da vacina pentavalente em crianças 

utilizando as regiões ventro glútea vs. vasto lateral da coxa; 

 

2.3  Hipótese 

 

        Presume-se encontrar menor dor e eventos adversos locais pós- vacinação 

nas crianças que receberam a vacina na região ventro glútea, quando comparada à 

vasto lateral da coxa. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento 

 

  Ensaio Clínico Randomizado controlado de fase IV, paralelo e centro único 

para avaliar a reatogenicidade da vacina pentavalente utilizada no Brasil em 

crianças vacinadas na região ventro glútea (grupo experimental - intervenção) e na 

região vasto lateral da coxa (grupo controle - comparação).  

 

3.2 Local do Estudo 

 

  O local escolhido para o estudo foi o Centro Integrado de Atenção Médico 

Sanitária (CIAMS), do Setor Pedro Ludovico, localizado na região Sul de Goiânia-

GO. De acordo com o Departamento de Epidemiologia da Divisão de Imunização da 

Secretária Municipal do Município de Goiânia- GO, a unidade de saúde eleita tem 

realizado o maior número de vacinações em crianças por mês. O recrutamento dos 

participantes foi realizado entre novembro de 2012 a setembro de 2013.  

 

3.3 População e Amostra 

 

 A população constitui-se de 252 crianças e seus respectivos responsáveis 

legais, moradoras da cidade de Goiânia-Goiás (GO). Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - (IBGE) (2010), população de 1.302.000 em 2010, e 

estimativa de 1.393.575 em 2013, área de 732,802 km², situada a 209 km da capital 

federal Brasília, o índice de desenvolvimento humano (IDH) é 0,799 e apresenta 228 

estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento médico 

em especialidades básicas vinculadas ao sistema único de saúde. 

              Para o balizamento dos procedimentos da vacinação, avaliação da dor e 

das visitas domiciliares para avaliação dos eventos adversos, foi realizado um teste 
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piloto com 09 crianças na sala de imunização do Centro de Atendimento Integral de 

Saúde do Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia-GO.   

 

3.3.1 Critérios de Elegibilidade dos Participantes 

 

3.3.1.1 Critérios de Inclusão 

 

 - Ser morador da cidade de Goiânia- GO; 

             - Estar acompanhado por um responsável legal; 

             - Ter faixa etária entre 2 a 12 meses; 

             - Não ter sido exposto a alguma injeção intramuscular nos últimos 3 dias;  

             - Ser vacinado com a vacina do laboratório Serum. 

 

3.3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

  - Baixo peso (˂ três quilos); 

  - Prematuridade (possuir menos de 37 semanas de gestação); 

  - Crianças vacinadas com a vacina do laboratório Berna. 

 

3.3.2 Amostra 

 

 O cálculo da amostra foi baseado em um estudo prévio com a vacina tríplice 

acelular (COOK; MURTAGH, 2003) que mostrou uma proporção de 8,8% de febre 

em lactentes vacinados na região vasto lateral da coxa e 2,6% nos que receberam o 

imunógeno na região ventro glútea, considerando um poder estatístico de 80% 
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(β=20%) e um nível de significância de 95% (α <0,05).   

 Ao final do estudo 405 crianças foram elegíveis para participar do estudo e, 

252 foram randomizadas. O total de 153 crianças foi excluído do estudo, sendo 80 

crianças que foram vacinadas com a vacina do laboratório Berna e 14 crianças 

viajaram no período de avaliação dos eventos adversos, 15 responsáveis da criança 

recusaram a participar do estudo, 02 responsáveis definiram o local de aplicação da 

vacina e 42 crianças já tinham realizado a vacina em clínica particular, totalizando 73 

exclusões. 

 

3.4 Recrutamento 

 

A demanda da vacinação das crianças no CIAMS do Setor Pedro Ludovico é 

realizada de forma espontânea. No momento que o responsável apresentava o 

cartão na recepção da sala de imunização e confirmada a elegibilidade da criança, a 

pesquisadora apresentava o estudo para o mesmo, informando ainda da 

necessidade das visitas domiciliares após a vacinação. Sendo aceito a participação, 

os procedimentos para a inclusão da criança no projeto eram iniciados.  

        A autorização para a participação da criança no estudo se consolidava por 

meio da assinatura do termo de consentimento e livre esclarecido (TCLE) (apêndice 

1) em duas vias, ficando uma cópia para o responsável e a outra com a 

pesquisadora. 

        O esquema vacinal da pentavalente é de três doses, iniciando no segundo 

mês de vida da criança e com intervalos de 60 dias entre as doses. Toda a coleta de 

dados foi realizada em uma única unidade de saúde, sendo que a cada dose 

aplicada da vacina em uma mesma criança, caracteriza-a como uma nova criança 

recrutada para o estudo, o que foi definido como reingresso no estudo, sendo 

realizadas todas as etapas do estudo novamente. 

. 
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3.5 Randomização 

 

        Foi utilizado técnica de alocação aleatória com randomização em blocos. 

Números de randomização em blocos de 50 foram gerados por software para alocar, 

na razão de 1:1 as crianças recrutadas para o grupo de intervenção (VG) e para o 

grupo de comparação (VLC). Após a seleção dos números randômicos pelo 

software, cada número sequencial foi transcrito para uma etiqueta e colocado em um 

envelope pardo, lacrado e, em seguida, depositado em uma urna específica para o 

projeto, por um membro externo à equipe de pesquisa e que não participou de 

nenhuma das outras etapas da pesquisa.  

        A criança sendo recrutada para o estudo, na sala de vacinação, sob a 

supervisão de um membro externo a pesquisa, o vacinador retirava um dos 

envelopes lacrados da urna, que continha o número randômico e o local da 

aplicação do imunógeno. Uma vez definido o local da aplicação, administrava-se a 

vacina. Após, eram anotados os dados da criança, o número randômico e o local da 

aplicação em um livro e no cartão de vacinação da criança eram anotados os dados 

referentes ao imunógeno (lote, data, a unidade de saúde e o agendamento das 

doses subsequentes). A randomização foi cega para o pesquisador que realizou a 

vacinação até o momento da administração do imunógeno e para os pesquisadores 

responsáveis nas visitas domiciliares nas casas das crianças participantes dos 

estudos, só sendo desvendado o local após a entrevista, no momento do exame 

físico na criança.  

 

3.6 Entrevista 

 

 Após o recrutamento, foi realizada a entrevista com o responsável pela 

criança. Para tanto, utilizou-se um questionário padrão, contendo perguntas sobre os 

dados demográficos da criança (sexo, idade, naturalidade, cor, a situação do 

calendário vacinal, tempo de amamentação exclusivo, antecedentes de doença, uso 

de medicação injetável anteriormente, peso, altura e as datas das outras doses da 

vacina pentavalente) e da mãe (renda mensal da família, idade, estado civil e 
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escolaridade) (apêndice 2). Os dados da criança como o peso, estatura e vacinas 

anteriores foram obtidos pela caderneta de Saúde da Criança. 

 

3.7 Intervenção 

 

3.7.1 Vacinação da Pentavalente na Região Ventro Glútea 

 

  As vacinas pentavalente, disponibilizadas pelo Programa Nacional de 

Imunização (PNI), são produzidas por dois laboratórios, a Serum Institute of India Ltd 

e Novartis Vaccines (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

  A composição das duas vacinas são semelhantes, diferindo na quantidade 

de conservantes. Optamos por utilizar a vacina Serum Institute of India Ltd, que foi 

licenciada em 2007 com comprovação científica de sua eficácia (SHARMA et al., 

2011; 2012). 

  Apresenta em sua composição: Toxóide diftérico (≤ 25 Lf (≥ 30 UI)); Toxóide 

tetânico (≥ 2,5 Lf (≥ 40 UI)); B. Pertussis (de célula inteira) ≤ 16 UO (≥ 4,0 UI)); 

HBsAg (rDNA) ≥ 10 mcg; polissacarídeo capsular purificado de Hib (PRP); 

conjugado com o toxóide tetânico (proteína transportadora) 10 mcg; adsorvido em 

fosfato de alumínio, Al3+ ≤ 1,25 mg  e como conservante 0,005% de Tiomersal 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) (Anexo 1: Bula Laboratório Serum). 

  As crianças receberam 0,5 mL da vacina DTP-HB/Hib por via intramuscular, 

na região ventro glútea esquerda (grupo VG - intervenção) ou vasto lateral da coxa 

esquerda (grupo VL- controle). 

  A administração da vacina foi realizada por uma única enfermeira, 

previamente treinada quanto às técnicas utilizadas na investigação. 

  Como a criança recebe várias vacinas simultâneas em sua visita à sala de 

vacina, a vacina escolhida para o estudo foi administrada primeiro para evitar erros 

na aplicação da escala de FLAAC. Após a avaliação da dor pela escala, era 

completada a vacinação da criança. 
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  O esquema da vacina pentavalente é de três doses, sendo 2, 4 e 6 meses. 

Em crianças de dois e quatro meses, é necessária a aplicação de quatro vacinas no 

mesmo dia, sendo uma oral e três injetáveis por via IM, já nas crianças a partir de 

seis meses de idade são necessárias três vacinas simultâneas, uma oral e duas por 

via IM. Para todas as vacinas há padronização do local a ser aplicado, sendo a 

vacina contra rotavírus e a anti poliomielite (VOP) por via oral, a inativada contra 

poliomielite (VIP) e a contra pneumocócica 10 valente por via IM no lado direito da 

criança e a pentavalente do lado esquerdo, onde foi utilizado para o estudo. 

  Todas as vacinas foram cedidas pela Divisão de Imunização da Secretaria 

de Saúde do Município de Goiânia- GO. 

 

3.8 Variáveis do Estudo 

 

 Foi observado o comportamento das crianças para avaliar a intensidade da 

dor, os eventos adversos no local da aplicação da injeção e os sistêmicos nas 

crianças de 48 a 72 horas após a vacinação.  

 

3.9 Desfecho Primário 

 

 A intensidade da dor nas crianças foi avaliada em quatro momentos: antes 

da vacinação, durante, um e três minutos após o procedimento de aplicação da 

vacina pentavalente nas crianças em cada região selecionada (ventro glútea ou 

vasto lateral da coxa). 

 

3.10 Desfecho Secundário 

 

  Foi realizada a avaliação dos eventos adversos locais e sistêmicos. 

Considerou a como evento adverso local a presença de rash cutâneo, edema, calor, 

hiperestesia ou sensibilidade, rubor e enduração; e como sistêmico o choro 
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persistente, febre, irritabilidade, vômito, falta de apetite, convulsão febril, episódio 

hipotônico, reação alérgica, diarreia, tosse, manifestações gripais e sonolência 

(apêndice 3). A avaliação foi no domicílio da criança 48 a 72 horas após a aplicação 

da vacina pentavalente.  

 

3.11 Procedimentos 

 

 O frasco da vacina era aberto, segundo técnica asséptica. Em todos os 

procedimentos foram respeitadas as normas de biossegurança, conforme Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). A anti-sepsia local foi realizada com algodão hidrófilo umedecido 

com álcool a 70%. Foram utilizadas seringas de 3 ml e agulhas hipodérmicas de 25 

X 7mm esterilizadas e descartáveis, sendo todo o material perfuro cortante 

desprezado em recipiente próprio (caixa de papelão com paredes rígidas).  

 

3.11.1 Procedimento para Administração na Região Ventro Glútea – Grupo de 
Intervenção 

 

  Inicialmente, posicionou-se a criança confortavelmente no colo da mãe ou 

responsável, na posição dorsal com a perna levemente flexionada em um ângulo de 

mais ou menos 45º. A seguir, localiza-se a espinha ilíaca ântero- superior com dedo 

indicador (mão direita no quadril esquerdo). Em crianças menores de três meses de 

idade ou peso inferior ou igual a seis quilos, posiciona-se a falange proximal do dedo 

indicador na espinha ilíaca ântero- superior, estendendo o dedo médio até o 

tubérculo da crista ilíaca, formando-se, assim, um triângulo. Já para crianças 

maiores de três meses de idade ou peso maior que seis quilos utilizaram-se a 

falange distal para formar o triângulo. 

  A injeção é aplicada na área do triângulo, formada pelos dedos indicador e 

médio, ou seja, o imunógeno foi depositado na fossa ilíaca (local com maior massa 
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muscular) (RODGER; KING, 2000; GREENWAY, 2004). Utilizou-se agulha 

hipodérmica de 25 x 7,0 mm, em um ângulo de 80º, com a extremidade da agulha 

em direção a crista ilíaca (MUKHOPADHYAY, 1988; JUNQUEIRA, 2009). 

  Para a administração da vacina na região VG foi utilizado a técnica em Z, 

com o objetivo de minimizar a irritação local da pele, evitando o refluxo do fármaco 

no tecido muscular (FIGUEIREDO, 2010).  

 

3.11.2 Procedimento para Administração na Região Vasto Lateral da Coxa – 
Grupo Controle 

 

  Inicialmente, posicionou-se a criança confortavelmente no colo da mãe, com 

o dorso lateralizado e a perna esquerda flexionada em ângulo de 45°. Para a 

determinação desta região, traça-se um retângulo, o qual será delimitado pelas 

linhas média anterior e lateral da coxa, a aproximadamente 15 cm abaixo do 

trocanter maior do fêmur, e 12 cm acima do joelho, numa faixa de 7 a 10 cm de 

largura. Esta área é classicamente escolhida por não possuir estruturas anatômicas 

que possam ser lesadas durante o procedimento (ROCHA et al., 2002). Localizou-se 

a região vasto lateral da coxa, estabilizou o músculo vasto lateral (como uma pinça) 

com o dedo indicador e o polegar, e inseriu a agulha em ângulo reto (90º) ao eixo 

longitudinal do fêmur, com agulha hipodérmica 25 x 7,0 mm (NAPIONTEK; 

RUSZKOWSKI, 1993; JUNQUEIRA, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

3.12 Avaliação da Intensidade da Dor 

 

  Para avaliação da intensidade da dor, foi utilizado um questionário padrão 

que observava o comportamento da criança em três momentos: antes da aplicação 

da injeção, durante e após um e três minutos do procedimento. 

  A escala utilizada para a avaliação da dor foi a escala de FLACC, traduzida 

e validada para o Brasil (MERKEL et al., 1997; 2002; SILVA; THULER, 2008). Foi 
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desenvolvida para fornecer um método simples e consistente para identificar, 

documentar e avaliar a dor em crianças que têm dificuldade em verbalizar a 

presença ou a intensidade da dor, que não conseguem ainda traduzir em palavras a 

dor que está sentindo. Este instrumento de estrutura de avaliação é considerado 

simples e confiável (WILLIS et al., 2003; JOHANSSON; KOKINSKY, 2009).  

  A escala é indicada para crianças a partir de 2 meses a 07 anos de idade, 

avaliando dor e desconforto. Abrange cinco parâmetros: expressão facial, choro, 

atividade corporal, movimento das pernas e consolabilidade conforme está 

demonstrado na figura 5 a seguir (MERKEL et al., 1997; 2002), cada parâmetro há 

três variáveis (0, 1 e 2) sendo avaliados em quatro momentos: antes, durante, um e 

três minutos após o procedimento e, no final, é somado todas as notas recebida pela 

criança (figura 6 e apêndice 4). 

  A avaliação da intensidade da dor nas crianças desse estudo foi realizada 

por uma única pesquisadora previamente treinada, sendo a mesma que aplicou as 

vacinas.  

 

 
Figura 6 – Escala de FLACC. Fonte: (SILVA; THULER, 2008) 
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3.13 Avaliação dos Eventos Adversos da Vacina 

 

3.13.1 Desfecho Sistêmico e Local 

  

              Após cada vacinação, a criança foi avaliada quanto aos eventos adversos 

da vacina pentavalente: 

        Eventos Adversos Sistêmicos: irritabilidade, febre, choro persistente, 

sonolência, vômito, convulsão febril, episódio hipotônico, reação alérgica, diarreia, 

manifestações gripais, tosse e falta de apetite. 

        Eventos Adversos Locais: intensidade da dor, rubor, calor, edema, 

hiperestesia ou sensibilidade, enduração e rash cutâneo. 

 A coleta de dados, referente aos eventos adversos da vacina, foi realizada 

no domicílio da criança. A mãe ou o responsável pelo cuidado da criança era 

entrevistado, utilizando-se um questionário padrão, contendo perguntas sobre o 

comportamento da criança após a vacinação, avaliando os prováveis sintomas dos 

eventos adversos locais e sistêmicos (apêndice 3). 

 As crianças foram avaliadas no período de 48 a 72 horas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012) após a dose da vacina por um membro da equipe, previamente 

treinado, e que não era participante das etapas de triagem, randomização e 

vacinação, o qual também desconhecia o local da aplicação do imunógeno. 

 Para minimizar o potencial de viés do observador em relação ao local da 

aplicação, primeiro foi realizada a entrevista com o responsável pela criança e, após 

o pesquisador examinava o local da aplicação da vacina, conferia-se a presença ou 

ausência de algum evento adverso (apêndice 3). 
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3.14 Aspectos Éticos 

 

3.14.1 Comitê de Ética e Financiamento 

 

  Este estudo foi aprovado em 02 de Julho de 2012 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, protocolado CEP/UFG nº052/12.  

 O financiamento desta pesquisa foi realizado pela Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), via Edital PPP/FAPEG/CNPq 2009; 

Processo nº: 006/2009. 

 Foi assegurado aos participantes do estudo que as reações adversas à 

vacina seriam assistidas pela equipe de saúde do CIAMS do Setor Pedro Ludovico 

ou pela equipe de saúde da região do participante. 

 O estudo não apresenta conflitos de interesse, não foi financiado por 

indústria ou laboratório farmacêutico nacional ou internacional.  

 

3.14.2 Processamento e Análise dos Dados 

 

 Os dados das entrevistas, dos questionários da avaliação da dor e dos 

eventos adversos locais e sistêmicos foram digitados em microcomputador em 

programa estatístico SPSS versão 17.0 para o Windows. Toda a análise foi baseada 

no protocolo e por intenção de tratar (intention to treat). O responsável técnico pela 

análise foi um membro não participante das etapas anteriores da pesquisa. 

  A análise descritiva foi realizada por meio de distribuição de frequência, 

média aritmética e desvio padrão. O teste-t de Student foi utilizado para comparação 

de médias. O teste de qui-quadrado ou exato de Fisher foi utilizado para testar a 

significância de diferenças entre proporções, do local de administração da vacina. 

Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Foi realizada análise interina para determinar o número de participantes. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


71 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Figura 7: Fluxograma das crianças elegíveis, excluídas e randomizadas conforme 
cada região 
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  Nos anos de 2012 a 2013 foram vacinadas 405 crianças no CIAMS do Setor 

Pedro Ludovico e 252 cumpriram os critérios de elegibilidade e participaram do 

estudo. Foi realizada analise interina e a coleta interrompida com 252 crianças 

vacinadas, sendo 127 crianças vacinadas na região VLC e 125 na região VG. 

Destas, em 41 crianças não foi possível realizar a visita domiciliar para a avaliação 

dos eventos adversos pós- vacinação (18 crianças do grupo de intervenção e 23 do 

grupo controle). Completaram todas as etapas do estudo 211 crianças. 

  O motivo da não realização das visitas foi por não encontrar os endereços 

(incompletos ou inexistentes) ou o responsável e a criança estarem ausentes do 

domicílio no horário agendado para a visita, em todas as situações, houve mais de 

uma tentativa para encontrar a criança.  

 

4.1 Características das Crianças e dos Responsáveis 

 

  A tabela 3 apresenta as características das crianças que participaram do 

estudo. Os dois grupos foram comparáveis, não existindo diferença estatística em 

relação ao sexo, antecedentes de doenças, naturalidade, escolaridade materna, 

estado civil da mãe e renda familiar. 
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Tabela 3 – Características demográficas das 252 crianças que participaram do estudo 
em Goiânia – GO, em 2012 - 2013 

Variáveis                                    VGª                           VLCᵇ                       Teste e                       
Categóricas                           n             %               n             %                  valor de p 

Sexo 
Feminino                                 61          48,8           58          45,7              X²= 0,25     
Masculino                                64          51,2           69          54,3              p= 0,62   
   
Antecedentes de doença 
Sim                                         13 
Não                                        112 

 

 
10,4 
89,2 

 

 
   23 
  104 

 
    18,1 
    81,9 

 
X²= 3,06 

          p= 0,08 

Naturalidade 
Goiânia 
Interior do Estado de Goiás 
Outros Estados 
 

 
111 
08 
06 

 
88,8 
6,4 
4,8 

 

 
 111 
 10 
 06 

 
    87,4 
   7,9 
   4,7 

 
X²= 0,21 

          p= 0,90 
 

Renda familiar 
1 – 5 salários                          
6 – 10 salários 
> 11 salários 
 
Estado Civil da Mãe 
Casada/ Amasiada 
Viúva/ Separada  
Solteira 
 
Escolaridade Materna 
Ensino fundamental 
Ensino médio 
Superior 

 
69 
38 
16 
 
 
108 
 04 
 13 
 
 
10 
46 
69 

 
56,1 
30,8 
13,0 

 
 

86,4 
3,2 

10,4 
 
 

8,0 
36,8 
55,2 

 

 
 56 
 48 
 21 

 
 

 114 
 01 
 12 

 
 

 10 
 46 
 71 

 
    44,8 
    38,4 
    16,8 

 
 

    89,8 
   0,8 
   9,4 

 
 

    7,9 
    36,2 
    56,0 

 

 
X²= 3,17 
p= 0,20 

 
 
 

X²= 1,97 
          p= 0,37 

 
 
 

X²= 0,13 
          p= 0,99 

 

ªVG: ventro glútea; ᵇVLC: vasto lateral da coxa; N: número de crianças; %: porcentagem do número de crianças; p: Valor de p 
(p= <0,05). 

 

  Em relação às características das crianças que poderiam interferir na dor no 

momento ou após a aplicação da injeção nos grupos de intervenção e controle 

também não houve diferença estatística. Com relação ao uso de álcool e drogas, a 

maioria das mães não consumia bebida alcoólica nem faziam uso de drogas (tabela 

4). 
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Tabela 4 – Características das 252 crianças que foram vacinadas com a pentavalente 
nas regiões ventro glútea vs. vasto lateral da coxa e dos seus responsáveis em 
Goiânia – GO – Brasil, 2012 - 2013 

 

Variáveis 

VGª          VLCᵇ 

 

n 

   VGª            VLCᵇ 

Média e 

Desvio padrão 

 

Teste t e 

 Valor de p 

 

Idade                       92              84         133,57        139,14                 t= -0,51 

                                                                (73,08)        (70,21)                p= 0,61 

 

Injeções                125             126        1,90               1,90  

prévias                                                  (0,296)           (0,29)               p= 0,98 

 

Tempo de 
amamentação 

em dias 

125 126 80,26 

(56,65) 

83,10 

(54,01) 

t= -0,41 

p= 0,69 

 

Idade da mãe 124 126 29,51 

(5,93) 

28,95 

(6,15) 

          t= 0,73 

p= 0,47 

ªVG: ventro glútea; ᵇVLC: vasto lateral da coxa; n: número de crianças; p: valor de p= 0,05. 

 

4.2 Avaliação da Intensidade da Dor pela Administração da Vacina 

 

 A intensidade da dor sentida pelas crianças na administração da vacina 

pentavalente por via intramuscular foi avaliada em quatro momentos, (escala de 

FLACC), antes (PreTotal), durante (T0Total), um minuto (T1Total) e três minutos 

(T3Total) após a aplicação da injeção, comparando os dois grupos, de intervenção -

VG vs. controle - VLC (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Comparação da dor segundo a escala de FLACC no score total antes, 
durante, 1 e 3 minutos após a aplicação da vacina pentavalente por via IM nas regiões 
ventro glútea vs. vasto lateral da coxa das 252 crianças de Goiânia – GO - Brasil, em 
2012 - 2013   

 

Variáveis 

 

 

VGª 

 

 

VLCᵇ 

Média e desvio 
padrão 

VGª          VLCᵇ 

 

Teste t e 

valor de p 

FLACC Score 

PreTotal 125 127 0,82           0,75 

(1,47)      (1,39) 

t= 0,38 

p= 0,70 

T0Total 125 127 3,94           4,79 

(1,93)      (1,83) 

t= -3,59 

p= 0,00 

T1Total 125 127 1,49           2,36 

(1,62)      (2,14) 

t= -3,64 

p= 0,00 

T3Total 125 127 0,73           1,43 

(1,22)      (1,66) 

t= -3,79 

p= 0,00 

ªVG: região ventro glútea; ᵇVLC: região vasto lateral da coxa; PreTotal: avaliação das crianças antes da vacinação; T0Total: 
avaliação das crianças durante a vacinação; T1Total: avaliação das crianças após 1 minuto da vacinação; T3Total: avaliação 
das crianças 3 minutos após a vacinação; p: valor de p > 0,005. 

 

 A análise de comparação entre as regiões VG e VLC constatou que antes da 

vacinação (PreTotal) (DP=0,82-0,75; p=70) não houve diferença estatística entre as 

regiões. No entanto, quando avaliado a aplicação da injeção nos três momentos 

seguintes houve diferença estatística significante entre as regiões; durante a 

administração da vacina (DP=3,94-4,79; p=0,00), após 1 minuto (DP=1,49-2,36; 

p=0,00) e 3 minutos do procedimento (DP=0,73-1,43; p=0,00) nas 125 crianças na 

região VG vs. 127 nas regiões VLC, respectivamente, confirmando menor dor 

durante e após a aplicação da vacina pentavalente na região VG quando comparada 

a região VLC.  
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4.3 Avaliação dos Eventos Adversos Pós- Vacinação – Eventos Sistêmicos 

 

  Os eventos adversos sistêmicos avaliados 48 a 72 horas após a aplicação 

da vacina DTP-HB/Hib nas crianças dos grupos de intervenção encontrados com 

maior frequência foram irritabilidade, febre, choro persistente e sonolência, porém 

outros foram registrados em menores proporções, como episódio hipotônico, apetite 

diminuído, tosse, manifestações gripais, diarreia e reações alérgicas, no entanto, 

nenhum evento adverso sistêmico apresentou diferença estatística significante entre 

os grupos (tabela 6). 

 

Tabela 6 – Comparação dos eventos adversos sistêmicos da vacina 
pentavalente após a dose aplicada na região ventro glútea e vasto 
lateral da coxa das crianças vacinadas em Goiânia- GO - Brasil, 2012 
– 2013 
                                                
                                                    VGª                        VLCᵇ                            
Reações sistêmicas               f           %            f             %            p           X²                                                                                                                         
Irritabilidade                           80      (74,8)        85        (81,7)      0,22       1,50       
  
Febre                                       85      (79,4)        79        (76,0)      0,54       0,37 
 
Choro Persistente                  57      (53,3)        60        (57,7)      0,75       0,59 
                   
Sonolência                              50      (46,7)        47        (45,2)      0,82       0,05       
 
Episódio Hipotônico              37       (34,6)        37       (35,6)      0,98       0,02 
 
Apetite diminuído                  28        (26,2)        28       (26,9)      0,61      0,98 
 
Tosse                                      18        (16,8)       16        (15,4)      0,78      0,08 
 
Manifestações Gripais          15         (14,0)       09       (8,6)        0,22      1,51 
 
Diarreia                                   11         (10,3)       14       (13,5)      0,47      0,51 
 
Reação alérgica                     05         (4,7)         05       (4,8)        0,97      0,00 
 
ªVG: ventro glútea; ᵇVLC: vasto lateral da coxa; f: frequência de ocorrência das reações; %: porcentagem de ocorrência das 
reações; p: Valor de p (p= <0,05). 

 

 

; 
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4.4 Avaliação dos Eventos Adversos Pós- Vacinação – Eventos Locais 

 

              Os eventos adversos locais pós- vacinação encontrados com maior 

frequência foram: hiperestesia ou sensibilidade (p=0,52) e enduração (p=0,002),  

sendo que este último, apresentou diferença estatística significante, com menor 

reação nas crianças que foram vacinadas na região ventro glútea. E o evento 

encontrado com menor frequência foi o rash cutâneo em ambos os grupos. 

  Nos demais eventos adversos locais como sensibilidade, calor, rubor e 

edema, não houve diferença estatística significante entre os grupos, apesar de ter 

sido mais frequente nas crianças vacinadas na região vasto lateral da coxa (tabela 

7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ªVG: ventro glútea; ᵇVLC: vasto lateral da coxa; f: frequência de ocorrência das reações; %: porcentagem de ocorrência das 
reações; p: Valor de p (p= <0,05).  

 
Tabela 7 – Relação dos eventos adversos locais avaliados pelos 
profissionais nas crianças vacinadas com a vacina pentavalente 
nas regiões ventro glútea e vasto lateral da coxa na cidade de 
Goiânia – GO – Brasil, em 2012 – 2013 
   
Eventos adversos locais 
 

 
    VGª 
 f           %          

    VLCᵇ 
   f        % 

Teste e  
Valor de p 

Enduração 
                                   Ausente 
                                  Presente 

 

 
79      (73,8) 
28      (26,2) 

 

 
55      (52,9) 
49      (47,1) 
 

t=9,14 
  p= 0,002 

 
 

Hiperestesia ou 
Sensibilidade 
                                  Ausente 
                                  Presente 
 

 
 
87      (81,3) 
20      (18,7) 
 

 
 
79      (76,0) 
25      (24,0) 
 

 
 

t= 2,26 
p= 0,52 

Calor 
                                  Ausente 
                                  Presente 

 
100     (94,3) 
 06      (5,7) 

 
  95     (91,3) 
  09     (8,6) 

 
t= 1,69 
p= 0,43 

Rubor 
                              Ausente 

                                  Presente 
 

 
102     (95,3) 
05       (4,7) 

 
  95    (91,3) 
  09    (8,7) 

 
t=3,48 
p=0,32 

 Edema                  
                                  Ausente  
                                  Presente 
                                        
Rash cutâneo 
                                  Ausente 
                                  Presente 

  
 99      (92,5) 
 08      (7,5) 

   
98     (94,2) 
06     (5,8) 

 
t= 0,25 
p= 0,61 

 
 

 107   (100,0) 
  00      (0) 

 
 

102    (98,0) 
 02     (1,9) 

 
 

t= 2,08 
p= 0,15 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo trata-se do primeiro ensaio clínico randomizado controlado de 

fase IV realizado no Brasil para avaliação da dor causada pela administração da 

vacina pentavalente (DTP-HB/Hib) do Laboratório Serum e os possíveis eventos 

adversos após a vacinação, em crianças de dois, quatro e seis meses, comparando 

duas regiões de aplicação do imunógeno, ventro glútea vs. vasto lateral da coxa.  

  O estudo iniciou-se em novembro de 2012, três meses após a Divisão de 

imunização da Secretária Municipal de Saúde do Município de Goiânia implantar de 

forma sistemática, a vacina Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus 

influenza tipo B e hepatite B) em substituição à vacina tetravalente (difteria, tétano, 

coqueluche, Haemophilus influenza tipo B) para as crianças menores de um ano de 

idade.  

 A conjugação de vacinas se faz necessária pelo elevado número de 

imunógenos recomendados pela OMS para o primeiro ano de vida da criança, a 

maioria é administrada por via IM (ARISTEGUI et al., 2003). As vacinas combinadas 

são bem toleradas e imunogênicas, diminuindo a quantidade de injeções e 

melhorando a adesão para completar a imunização primária (GATCHALIAN et al., 

2010).  

              Uma das estratégias para evitar a propagação de doenças infecciosas é a 

vacinação em massa da população infantil, principalmente nos países em 

desenvolvimento (ARISTEGUI et al., 2003). As vacinas combinadas são preferidas 

pelos pais por reduzirem o número de injeções realizadas em um mesmo dia o que 

colabora para adesão aos programas de imunização (GANCZAK et al. 2013). 

 Neste estudo, as crianças que participaram do estudo tinham as mesmas 

características, considerando a idade, sexo, tempo de amamentação exclusiva, 

antecedentes de doença, naturalidade e injeções prévias, não houve diferença 

estatística entre os grupos de intervenção e controle. As características sócio- 

demográfica das mães, como renda familiar até cinco salários mínimos, idade média 

de 30 anos, escolaridade de ensino médio ou superior, vivendo união estável ou 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


79 

 

consensual também foram semelhantes nos dois grupos, características que são 

compatíveis com a população em geral de Goiânia-GO (IBGE, 2010). 

 As injeções são práticas rotineiras da imunização, produzindo 

frequentemente dor e angústia nas crianças, nos familiares e profissionais da saúde, 

e podendo ser minimizados com alguns procedimentos/ técnicas de aplicação, como 

a escolha de um local para aplicação da injeção que seja seguro e que produza 

menor dor (TADDIO et al., 2009; OZDEMIR; TUFEKC, 2012; JUNQUEIRA et. al., 

2010; COOK; MURTAGH, 2006).  

  As intervenções de controle da dor passaram a ser fundamentais para a 

prática de imunização das crianças em todo o mundo e estudos acerca destas 

intervenções estão em crescente desenvolvimento, ainda são procedimentos que 

não adicionam tempo ou custo, e apesar disso, poucos profissionais utilizam 

intervenções para diminuir o desconforto durante esta prática (TADDIO et al., 2009). 

Geralmente as injeções por via IM causam estresse em 90% das crianças, por isso a 

necessidade de sérias investigações destinadas a apurar e criar uma gestão correta 

de intervenções que amenizem o sofrimento dessa população (TADDIO et al., 2009; 

GOMEZ et al., 2013).  

 Vários estudos têm sido realizados comprovando que intervenções durante a 

vacinação pode minimizar a dor e sofrimento nas crianças e seus responsáveis. 

  Ozdemir e Tüfekci (2012), realizaram um estudo comparativo na Turquia, 

utilizando a escala FLACC em 120 crianças de 2 meses de idade utilizando a música 

no grupo de intervenção durante a aplicação da vacina DaPT-IPV-Hib,  e mostrou 

que esse grupo de crianças apresentaram dor inferior (p < 0.01) quando comparada 

com o grupo controle. Ainda, Reis et al. (2003), realizaram um estudo randomizado e 

controlado com 120 crianças de 6 a 16 semanas, com as vacinas padronizadas para 

crianças de 2 meses de idade (difteria, tétano, coqueluche, anti- pólio, Haemophilus 

influenza tipo B, hepatite B e a da pneumo), sendo que o grupo de intervenção 

recebeu 10ml de solução de glicose por via oral 2 minutos após a injeção e foram 

seguradas pelos pais em posição de amamentação e responderam com menor  

choro inicial e final . Nesse contexto, a região ventro glútea já havia sido referida 

como local de maior segurança e menor dor para aplicação de injeções em crianças 

desde 1954 pelo anatomista e pesquisador suíço Hochestetter.  
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  Foi comprovado neste estudo que o comportamento das crianças em 

relação à dor antes da vacinação, foi semelhante nos dois grupos, entretanto, 

durante a vacinação e nos momentos seguintes houve diferença estatística 

significativa, sendo que as crianças que foram vacinadas na região ventro glútea em 

todas as três situações, no momento da aplicação (p=0,00), após um (p=0,00), e três 

minutos (p=0,00) após o procedimento, confirmou menor dor quando comparada à 

região vasto lateral da coxa, ratificando os estudos de Hochesteter.  

  Estes resultados confirmam a hipótese de que a escolha do local adequado 

e a utilização de técnicas seguras que diminuem a dor para a administração do 

imunógeno é fundamental, já que a ocorrência da dor é caracterizada como 

complicação após a vacinação (Ozdemir et al., 2013).  

  Na Austrália, Cook e Murtagh (2006) também já haviam constatado menor 

ansiedade e movimentação nas crianças de 2, 4, 6 e 18 meses no momento da 

aplicação da vacina DPT na região VG quando comparada com a região VLC, mais 

uma vez confirmando a eficácia da ventro glútea na tentativa da diminuição da dor. 

  A preocupação dos pais sobre a dor na vacinação das crianças, alerta sobre 

a necessidade de implantação de estratégias baseadas em evidências para as 

intervenções de controle da dor durante a imunização, com envolvimento de todos 

no processo de vacinação, inclusive os pais/ responsáveis. A dor e a ansiedade 

sentida pelas crianças relacionadas a vacinação percebidas pelos pais e filhos 

podem acarretar a não adesão aos programas de rotina de vacinação (LEVENA, 

2014; HOGAN; KIKUTA; TADDIO, 2010). O processo de avaliação e identificação da 

intensidade do sofrimento da criança é de extrema importância para o controle 

desta, pela equipe médica e de enfermagem (SILVA; THULER, 2008). 

 Com relação aos eventos adversos sistêmicos e locais estudos mostram que 

a utilização de vacinas nas diversas composições conjugadas envolvendo o 

componente do pertussis disponíveis no mercado como a DTP-HBV/Hib, a DTPa-

HBV-IPV/Hib, a DTPa-HBV-IPV, a DTPa-IPV/Hib + HBV separado, DTPa-HBV/Hib 

ou DTPa-HBV + Hib separada, apresentaram semelhança tanto em efeito quanto em 

proporção (OMEÑACA et al., 2001; RIEDEMANN et al., 2002; ARÍSTEGUI et al., 

2003; LIM et al., 2007; LI et al., 2011; SHARMA et al., 2011-a; QUIAMBAO et al., 

2012; SHARMA et al., 2012). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


81 

 

  Neste estudo foram encontrados os eventos adversos locais pós- vacinal o 

rubor, calor, edema, hiperestesia ou sensibilidade local, enduração e rash cutâneo 

em ambos os grupos de intervenção e controle, sendo também os citados como os 

mais frequentemente encontrados por vários estudos internacionais das vacinada 

conjugadas da DTP/HB-Hib (CARLSSON et al., 2000; OMEÑACA et al., 2001; 

RIEDEMANN et al., 2002; ARÍSTEGUI et al., 2003; COOK; MURTAGH, 2003; 

CHENG et al., 2004; HLA et al., 2006; LIM et al., 2007; PARTRIDGE et al., 2007; 

PICHICHERO et al., 2007; SHARMA et al., 2011-a; SHARMA et al., 2012). 

 Arístegui et al. (2003), relatam que as vacinas combinadas conferem 

imunidade necessária aos componentes envolvidos, não aumentando os eventos 

adversos quando comparados com as vacinas isoladas (GATCHALIAN et al., 2010; 

SHARMA et al., 2012). Em estudos comparativos com a vacina combinada DTP/HB-

Hib vs. vacinas separadas desses imunógenos em crianças de 2, 4 e 6 meses, os 

autores verificaram que não houve diferença entre os dois grupos em relação à 

imunogenicidade, tolerância e eventos adversos pós- vacinal (RAMKISSOON et al., 

2001; LIM et al., 2007).  

  A enduração foi o evento adverso local com maior frequência neste estudo, 

seguido da dor no local da aplicação, sendo que as crianças que receberam a 

vacina na região VG apresentaram menor reação, sendo essa diferença 

estatisticamente significante (p= 0,002 para a enduração e p=0,00 para a dor), 

ratificando a região ventro glútea como sendo a mais adequada para a aplicação de 

vacinas em crianças.  

  Esse resultado ratifica os resultados encontrados por Cook e Murtagh 

(2003), com a vacina contra difteria, tétano e coqueluche nas regiões VG e VLC em 

crianças de 2, 4, 6 e 18 meses, que constataram menor reação local nas crianças 

que foram vacinadas na região ventro glútea quando comparada a vasto lateral da 

coxa. Junqueira et al. (2010) também verificaram menor enduração nas crianças que 

receberam a vacina contra hepatite B na região ventro glútea comparada com a 

vasto lateral da coxa. Ratificando a região VG como local alternativo para 

administração de vacinas.  

  Adicionalmente, alguns procedimentos devem ser adotados para minimizar 

os eventos adversos locais, como a escolha adequada da agulha para a aplicação 
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da vacina. Diggle; Deeks; Pollard (2006), recomendam que para obter uma menor 

ocorrência de eventos adversos pós- vacinação em crianças é necessário utilizar 

agulhas de 25 mm, pois o imunógeno é depositado profundamente na musculatura. 

No presente estudo foi utilizado o mesmo padrão de agulhas (25x7mm) para a 

vacinação de todas as crianças, que atende também a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde e outros estudiosos (WHO, 2006; HARRIS, 2008).  

  Na tentativa de minimizar os eventos adversos ocorridos após a 

administração de injetáveis é necessário que a enfermagem tenha conhecimento de 

alguns itens, como: idade do paciente, característica do medicamento, volume do 

medicamento, conhecer os marcos ósseos de cada sítio e os potenciais efeitos 

nocivos de cada sítio de administração de injetáveis para que assim o local seja 

escolhido adequadamente de acordo com o paciente e com o procedimento em 

questão (OZDEMIR et al., 2013). 

  Esses resultados chamam a atenção para a necessidade de maior 

envolvimento dos profissionais na adesão da região ventro glútea como local 

alternativo na aplicação das vacinas em crianças, de políticas públicas direcionadas 

para a divulgação dessa região, assim como qualificação dos profissionais da área 

de imunização em relação à técnica de aplicação dos imunógenos.  

  A implantação de técnicas mais eficazes para a vacinação pode gerar maior 

cobertura vacinal e consequentemente a diminuição de ocorrência das doenças que 

são imunologicamente preveniveis, reduzindo a mortalidade e morbimortalidade 

infantil e melhoria no atendimento à Saúde Pública do Brasil. 
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6. CONCLUSÕES 

 

   A região ventro glútea se apresenta como local menos dolorido para 

aplicação dos imunógenos em todos os momentos observados, durante (p=0,00) e 

nos primeiros (p=0,00) e terceiros minutos após a aplicação da vacina (p=0,00).  

  Não houve diferença entre os grupos quando avaliado os eventos adversos 

pós- vacinal sistêmicos, evidenciando a região ventro glútea como local seguro para 

administração de vacinas em crianças. 

  Em relação aos eventos adversos pós- vacinal local, uma proporção maior 

de enduração (p=0,002) foi encontrada nas crianças vacinadas na região vasto 

lateral da coxa, comprovando mais uma vez, que a região ventro glútea, além de 

produzir menor dor, apresenta menor reação local. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   O presente estudo possibilitou a analise da rotina de vacinação da unidade 

de saúde de Goiânia e dos eventos adversos pós- vacinal da pentavalente, nas 

crianças nas unidades básicas de saúde, no qual foi implantada pelo Ministério da 

Saúde em 2012. Administrar os eventos adversos pós- vacinal, com o número 

crescente de vacinas necessárias para as crianças no primeiro ano de vida que são 

administradas por via IM tem sido um grande desafio para todos os profissionais de 

imunização.  

  A vacinação das crianças nessa faixa etária é de fundamental importância 

para o controle das doenças infecciosas, e o cumprimento do calendário vacinal 

pelos responsáveis legal.  

  As visitas das crianças na sala de vacina são muito frequentes no primeiro 

ano de vida, e, apesar da pouca idade, percebe-se um receio da maioria das 

crianças ao adentrar na sala de imunização e de encontrar pessoas com jaleco 

branco, provavelmente pelas lembranças dolorosas de experiências anteriores. 

Procedimento que possam diminuir o sofrimento dessas crianças se faz necessário 

e a região ventro glútea se apresenta como local menos doloroso e seguro para 

aplicação dessas vacinas. 

 A necessidade de realização de estudos que viabilizem técnicas na tentativa 

de amenizar o sofrimento sentido pelas crianças e responsáveis durante a vacinação 

se apresenta com urgência. A implantação de técnicas que amenize a dor é 

necessária tanto nas instituições públicas com nas privadas, com educação 

continuada, para capacitar e atualizar em relação às técnicas de aplicação das 

injeções intramusculares. 

 Este trabalho vem contribuir para o conhecimento dos profissionais da área 

da saúde com relação à região ventro glútea, a importância da sua utilização. A 

constatação de menor dor e de eventos adversos utilizando a região VG como um 

local alternativo e seguro para a aplicação de vacinas em crianças contribuirá para 

minimizar eventos adversos produzidos por múltiplas aplicações de vacinas em uma 

mesma região muscular.  
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  Os pais/ responsáveis pela criança, apesar de não ter sido registrado nesse 

estudo, se mostraram satisfeitos diante do comportamento mais tranquilo das 

crianças vacinadas na VG. Constatamos que muitos pais procuram clínicas 

particulares para vacinarem seus filhos com imunógenos que produzam menor 

reação, como 42 crianças que eram elegíveis e não participaram do estudo, pois 

preferiram a vacina pentavalente acelular da rede privada.  

  A importância da adoção de praticas mais seguras e melhores estratégias 

para a vacinação se faz necessário. Sabemos que a adoção de um local diferente do 

eventual utilizado para aplicação de injeções pelos profissionais de saúde, não é tão 

simples, no entanto, as evidencias científicas se apresentaram para auxiliar na 

proposta de priorizar a região VG para administração de imunógenos que produzem 

maior dor e reação local, diminuindo o sofrimento das crianças e consequentemente 

adquirindo mais tranquilidade e confiança dos pais/ responsáveis. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 Você está convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa. A 
professora doutora Ana Luiza Neto Junqueira é a pesquisadora responsável e sua área de 
atuação é em imunização e administração de medicamentos injetáveis. 

 Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine no final deste documento, que está 
em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida 
sobre a pesquisa, você entrará em contato com os pesquisadores, Dra. Ana Luiza Neto 
Junqueira e a Enfermeira Priscilla dos Santos Junqueira, nos telefones: (62) – 91821818 3 
(62) – 85721377, respectivamente (inclusive a cobrar). 

Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante nesta pesquisa, você 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas da 
Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) – 32698338 e 32698426. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Ensaio clínico randomizado para avaliar a reatogenicidade da vacina pentavalente, 
utilizando-se a região ventro-glútea como local alternativo para injeção intramuscular. 

Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento 

Pesquisador Responsável: Ana Luiza Neto Junqueira, professora adjunta na Faculdade de 
Enfermagem da UFG, doutora em Ciências da Saúde. 

Pesquisador Responsável II: Priscilla dos Santos Junqueira, enfermeira, aluna do programa 
de pós graduação mestrado em enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFG. 

Pesquisadores participantes: Sheila Araújo Teles, Márcia Maria de Souza, Marcos Matos, 
Maisa Rodrigues da Silva, Lucyana Silva Luz, Anna Paula Duarte Moreira, Haysa Nadinne 
de Faria Marques, Stéfany Martins Silva, Gabriela de Lima Souza, Natália Alves Martins, 
Paulie Marcelly R. dos Santos Carvalho, Alessandra Dias e Everaldo.  

Objetivos da Pesquisa: 

 Esta pesquisa pretende avaliar a reatogenicidade da vacina pentavalente aplicada na 
região ventro- glútea e vasto lateral da coxa em lactentes de até 01 ano de idade, que 
procurarem a sala de imunização no Centro de Atendimento Integral de Saúde (CAIS) Pedro 
Ludovico – Goiás, na região Sul. Comparar as reações no local da vacina aplicada no vasto 
lateral da coxa (região da coxa) e ventro- glútea (quadril); a vacina é normalmente aplicada 
na coxa, porém estudos mostram que a região do quadril (ventro- glútea) é um local seguro 
para fazer as injeções. 
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O que é a pesquisa: 

 Está pesquisa pretende avaliar as reações locais de aplicação da vacina contra 
difteria, coqueluche, tétano, haemophilus influenza tipo B e a hepatite B, que é a 
pentavalente em crianças atendidas na sala de imunização no Centro de Atendimento 
Integral de Saúde (CAIS) Pedro Ludovico de Goiânia – Goiás; a vacina é normalmente 
aplicada na coxa da criança, porém estudos mostram que a região do quadril (ventro- 
glútea) é também um local seguro para fazer as injeções, por ter nervos mais finos e menos 
importantes e o músculo ser grande e como há várias vacinas que devem ser administrada 
na musculatura é necessário um local alternativo para variar o local da injeção, além disso 
pretendemos investigar a satisfação dos responsáveis pelos lactentes vacinados quando a 
administração da vacina no quadril (ventro- glútea). 

Como a pesquisa será realizada: 

 Participarão desta pesquisa 562 crianças de até um ano de idade, que forem ao Cais 
Pedro Ludovico, de Goiânia – Goiás, para vacinação da pentavalente, sendo que 281 farão 
a vacina na coxa e 281 no quadril, no período de outubro de 2012 a março de 2013. 

 A mãe da criança ou responsável pela mesma deverá consentir em participar do 
estudo mediante a devolução do termo de consentimento livre e esclarecido assinado.  

 Não participarão deste estudo, menores de 02 meses de idade e maiores de 12 
meses de idade. Será coletado os dados referentes a idade, sexo, peso, altura, 
naturalidade, cor, renda familiar, data de nascimento da mãe, estado civil, escolaridade e 
condições de saúde: vacinas, história de amamentação, antecedentes pessoais da criança 
de doenças, uso de medicamentos injetáveis pela criança e história de consumo de bebida 
alcoolica e uso de droga pela mãe.  

 Será feito um sorteio para saber se a vacina será administrada na região vasto lateral 
da coxa (na coxa) ou na região ventro- glútea (no quadril), por uma pessoa de fora do 
estudo, o número que vai definir o local estará dentro de envelopes pardos, lacrados e 
depositados em uma urna. 

 Na sala de vacinação, sob a supervisão de um membro externo a pesquisa, o 
vacinador receberá a criança para a vacinação, pegará na urna o envelope, que conterá o 
número sorteado, o qual definirá o local de aplicação da injeção. Uma vez coletado os dados 
da criança, definido o número sorteado e o local da aplicação serão anotados em um livro, 
que ficará sob a guarda do membro externo. Todos materiais utilizados serão estéreis e 
descartáveis (agulhas, seringas e luvas). 

 Para avaliar a presença e extensão de diferenças entre participantes e não 
participantes serão coletados os dados sócio- demográficos e de condições de saúde das 
crianças elegíveis cujos responsáveis não autorizarem a participar no projeto. 

 Após a vacinação para avaliar o local da vacina, um membro da equipe, não 
participante das etapas de triagem, do sorteio e vacinação, que desconhecerá o local da 
aplicação da vacina fará uma visita de 48 a 72 horas após a injeção, a todas as crianças 
vacinadas. Inicialmente, será realizada uma entrevista com o responsável pelos cuidados da 
criança desde o dia da vacina até a entrevista, para investigação de reações sistêmicas 
como irritabilidade, febre, choro alterado, sonolência, vômito, falta de apetite, convulsão 
febril, episódio hipotônico, reação alérgica, diarreia, manifestações gripais, sonolência e 
tosse. Após, serão avaliadas reações locais como vermelhidão, sensibilidade, calor, dor e 
edema, bem como satisfação dos cuidadores em relação ao local da injeção. Para isso, 
desejamos entrevistar os responsáveis pelos lactentes vacinados, em suas residências, 
após 48 a 72 horas da vacinação, esta visita será agendada no momento da vacina, 
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conforme disponibilidade do responsável. Este procedimento será feito por profissionais 
qualificados e treinados. 

Riscos e benefícios: 

 O risco da aplicação da vacina no quadril, não aumenta em relação ao local que 
normalmente é aplicado pelo Programa Nacional de Imunização, que é a coxa, porém 
poderá apresentar as reações que normalmente apresentam as vacinas em geral como: 
febre, irritabilidade, vermelhidão local e falta de apetite. 

Garantia de atendimento: 

 Qualquer necessidade de maiores cuidados com a criança em decorrência destes 
procedimentos fica garantida o pronto atendimento na Unidade de Emergência do CAIS 
Pedro Ludovico de Goiânia – GO, que será encaminhada e acompanhada pelos 
pesquisadores. 

Considerações Gerais: 

 Garantimos que você terá liberdade de recusar da participação da criança nesta 
pesquisa ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 
alguma e sem prejuízo algum, e que não terá nenhuma despesa nesta participação. 
Garantimos também que todas as informações fornecidas serão tratadas como confidenciais 
e privativas, de forma que ninguém será identificado nominalmente. 

 Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para a divulgação das vacinas 
aplicadas na região ventro- glútea, sendo um local alternativo para aplicação de injeções, 
diminuindo assim a sobrecarga de imunógenos na musculatura vasto lateral da coxa das 
crianças pelo número crescente de vacinas adotadas no Programa Nacional de Imunização 
(PNI) e também diminuir os riscos inerentes às aplicações de injeções repetidas vezes no 
mesmo local, e, além disso, possibilitar mais conforto ao bebê, tendo mais uma opção de 
local a ser injetada a vacina. Já que hoje aos 2, 4 e 6 meses, de acordo com o Ministério da 
Saúde, a criança irá receber três vacinas injetáveis num único dia, sendo duas na mesma 
coxa.  

 A entrevista deverá durar cerca de 05 (cinco) minutos para a triagem dos lactentes 
antes da vacinação e, caso sinta desconforto, a qualquer momento, como já foi dito 
anteriormente, você poderá retirar seu consentimento sem qualquer prejuízo ou dano. 

 Ao assinar este documento não renuncio aos meus direitos legais. 

 Nome do pesquisador:_____________________________________________ 

 Priscilla dos Santos Junqueira_______________________________________ 

 Data: ____/____/____. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO RESPONSÁVEL PELO 
LACTENTE 

Eu,__________________________________________________________________, 
RG/CPF: __________________, responsável pela criança:______________________ 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo: “Ensaio clínico randomizado para avaliar a 
reatogenicidade da vacina pentavalente, utilizando-se a região ventro-glútea como local alternativo 
para injeção intramuscular”. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Priscilla dos 
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Santos Junqueira, sobre a pesquisa, que será feito um sorteio para escolher o local que deverá ser feito 
a aplicação da vacina, se no vasto lateral da coxa (coxa) ou na região ventro- glútea (no quadril). Esta 
vacina normalmente é feita no vasto lateral da coxa, foi me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 
interrupção da vacinação/ acompanhamento/ assistência no tratamento da criança. Ainda foi-me 
garantido que todas as informações fornecidas serão tratadas como confidenciais e privativas, de 
forma que ninguém será identificado nominalmente e que as assinar este consentimento não renuncio 
aos meus direitos legais. E por fim, que receberei uma visita de um pesquisador, após 48 até 72 
horas após a vacina para observação da reação da vacina (febre, vermelhidão local e se for 
necessário utilizar analgésico). 

 

Nome da criança: ______________________________________________________ 

Nome do responsável legal: ______________________________________________ 

Endereço residencial: ___________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Data: ____/____/____. 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 

Nome: _______________________________________________ Data: ___/___/___. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________ Data: ___/___/___. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Pesquisador: __________________________________________ Data: ___/___/___. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Observações complementares 
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Apêndice 2 – Questionário de entrevistas 

 

QUESTIONÁRIO 

I - DADOS PESSOAIS: 
1 - Nome da criança: 

 
 

2- Endereço para contato: 
 
Ponto de referência: 
 
Telefone: 
Endereço de uma referência (familiares ou amigos): 
Telefone: 
Obs.: devemos garantir um endereço de familiares ou amigos, para que  
possamos localizar a criança caso a família se mude do bairro ou cidade. 
3 - Sexo: M (  ) F (  )                                                                                            SEX (  ) 
M= masculino; F= feminino 
Deseja-se saber com esta pergunta, se o sexo influenciaria na resposta 
da vacina pentavalente. 
4- Data de nascimento: ______/______/______                                             IDADE (  ) 
Dia, mês e ano. Calcular a idade. 
Deseja-se saber com esta pergunta, se a idade influenciaria nos possíveis eventos adversos 
da vacina pentavalente. 
5 - Naturalidade:                                                                                                  NAT (  )   
Goiás ou outro estado. 
6 - Cor: 1- branco (  ); 2- mulato (  ); 3- amarelo (  ); 4- negro (  ).                      COR (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se a cor influenciaria nos possíveis eventos adversos da 
vacina pentavalente., bem como a satisfação dos responsáveis em  
relação a região onde a vacina foi aplicada. 
7- Renda da família por mês?                                                                        RENDA (  ) 
1- de 01 a 05 salários (  ) 2- de 06 a 10 salários (  ) 3- 11 salários pra cima (  )                          
Valor total da renda considerando todos que trabalham no núcleo familiar (pai, mãe, irmãos, 
filhos, avos). Deseja-se saber com esta pergunta, se a renda familiar influenciaria na 
satisfação em relação a região onde a vacina foi aplicada.  
8 - Data de nascimento da mãe: ______/______/______.                      IDADEMAE (  )                                                               
Deseja-se saber com esta pergunta, se a idade da mãe influenciaria 
na satisfação da mãe em relação a região onde a vacina foi aplicada. 
9 - Estado civil da mãe:                                                                       ESTCIVILMAE (  ) 
      1- casada/amasiada (  );  2- Viúva/separada (  ); 3- Solteira (  )    
10 - Escolaridade materna (anos de estudo)?__________________    ESCOLMAT (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se a escolaridade da mãe 
influenciaria na satisfação em relação a região onde a vacina foi aplicada.  
II - FATORES DE RISCO – CRIANÇA 
11 – Situação do calendário vacinal:                                                            CALVAC (  ) 
     1 – em dia (  ); 2 – atrasado (  ); 3 – incompleto (  ); 4 – atrasado e incompleto (  ); 
5 – inexistente (  ) 
     Qual vacina está atrasada: __________________________                     QVAC (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se a postura da mãe em relação a 
saúde da criança, influenciaria na satisfação em relação a região onde  
a vacina foi aplicada. 
12 - Tempo de amamentação (semana)? ________________________        TAMA (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se o tempo de amamentação 
influenciaria nos eventos adversos. 
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13 - Antecedentes de doença na criança?                                                            CD (  ) 
     1 - sim (  ); 2 – não (  ) 
Qual a doença? ____________________________________             QDOENÇAC (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se a história pessoal da criança 
de doenças influenciaria nos eventos adversos.  
 
14 - Já fez uso de medicamento injetável (criança)?                                            INJ (  ) 
       1 - sim (  ); 2 - não (  ); 3 - sem informações (  ) 
14.1 - Via de administração:                                                                            VIAINJ (  )  
        1 - EV (  ); 2 - IM (  ); 3 - SB (  ) 
Deseja-se saber com essa pergunta, se a criança já teve uma experiência 
de injeção prévia e, se isso influenciaria na percepção de dor ou satisfação 
da mãe em relação ao local de aplicação da vacina.   
III - FATORES DE RISCO – MÃE 
15 - Você consome bebida alcoólica?                                                          ALCOOL (  ) 
      1 – nunca (  ); 2 – as vezes (  ); 3 – sempre (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se o consumo de bebida 
alcoólica influenciaria na satisfação da mãe em relação ao local da aplicação. 
16 - Você usa ou já usou alguma droga ilícita?                                             DROGA (  ) 
       1 - sim (  ); 2 - não (  ); sem informação (  ) 
Deseja-se saber com esta pergunta, se o consumo de drogas 
Ilícitas influenciaria na satisfação da mãe em relação ao local de aplicação. 
IV - DADOS ANTROPOMÉTRICOS DA CRIANÇA 
17 - Peso                                                                                                           PESO (  )       
18 - Altura                                                                                                     ALTURA (  )  
19 - IMC                                                                                                                IMC (  ) 
V - CALENDÁRIO DA VACINA 
1ª - DOSE - ____/____/____ 
2ª - DOSE - ____/____/____ 
3ª - DOSE - ____/____/____ 
                                                                                                     PENT –  
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Apêndice 3 - Questionário Visitas 

 

Assinatura do Aluno responsável:  

PROJETO: PENTAVALENTE 

DATA: ____/____/____. 

QUESTIONÁRIO 

DADOS PESSOAIS 

I - Nome: 
 
II - Endereço para contato: 
Ponto de referência: 
Telefone: 
Endereço de uma referência (familiares ou amigos): 
Telefone: 
III - AVALIAÇÃO DE REAÇÕES SISTÊMICAS – MÃE  
1 - choro persistente: 1- (  ) ausente; 2- (  ) eventual; 3- (  ) muito CHOROALM (  )    
2 - irritabilidade: 1- (  ) não; 2- (  ) sim        IRRITAM (  ) 
3 - febre: 1- (  ) não; 2- (  ) sim 
   3.1 - Valor da temperatura: _______________ 

       FEBREM (  ) 

4 - vômito: 1- (  ) não; 2- (  ) sim         VOMITM (  ) 
5 - falta de apetite: 1- (  ) não; 2- (  ) sim          APETIM (  ) 
6 - convulsão febril: 1- (  ) não; 2- (  ) sim        CONVFM (  ) 
7 - episódio hipotônico: 1- (  ) não; 2- (  ) sim       EHIPOTM (  ) 
8 - reação alérgica: 1- (  ) não; 2- (  ) sim   REAÇALEM (  ) 
9 - diarreia: 1- (  ) não; 2- (  ) sim    DIARREIAM (  ) 
10 - manifestações gripais: 1- (  ) não; 2- (  ) sim   MGRIPAISM (  ) 
11 - sonolência: 1- (  ) não; 2- (  ) sim          SONOM (  ) 
12 - tosse: 1- (  ) não; 2- (  ) sim        TOSSEM (  ) 
IV - AVALIAÇÕES DE REAÇÕES LOCAIS - MÃE  
13 - presença de rubor: 1- (  ) não; 2- (  ) sim       RUBORM (  ) 
14 - presença de calor: 1- (  ) não; 2- (  ) sim        CALORM (  )                               
15 - presença de edema: 1- (  ) não; 2- (  ) sim       EDEMAM (  ) 
16 - hiperestesia ou sensibilidade no local da aplicação: 
 1- (  ) não; 2- (  ) sim  

      HIPERSM (  ) 
 

17 - enduração: 1- ausente (  ); 2- (  ) presente  
2.1- (  ) leve; 2.2- (  ) moderado; 2.3- (  ) grave  

 ENDURAÇM (  ) 

18 - rash cutâneo: 1- (  ) não; 2- (  ) sim   RASHCUTM (  ) 
V - SATISFAÇÃO DO RESPONSÁVEL quanto ao local da vacina  
1- (  ) muito satisfeito; 2- (  ) satisfeito; 3- (  ) pouco satisfeito; 
4- (  ) indiferente; 5- (  ) insatisfeito 

 SATISFAÇM (  ) 
 

VI - AVALIAÇÃO DE REAÇÕES LOCAIS  
19 - presença de rubor: 1- (  ) ausente; 2- (  ) levemente 
avermelhado; 3- (  ) avermelhado; 4- (  ) muito avermelhado 

       RUBORC (  ) 

20 - presença de calor: 1- (  ) ausência de calor; 2- (  ) presença 
de calor 

       CALORC (  ) 

21 - edema: 1- (  ) ausência de edema; 2- (  ) presença de edema        EDEMAC (  ) 

PENT –  
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2.1- (  ) leve; 2.2- (  ) moderado; 2.3- (  ) grave 
22 - hiperestesia ou sensibilidade no local: 1- (  ) ausente; 
2- (  ) levemente dolorido; 3- (  ) dolorido; 4- (  ) muito dolorido  

      SENSIBC (  ) 

23 - enduração: 1- (  ) ausente; 2- (  ) presente;  
2.1- (  ) leve; 2.2- (  ) moderado; 3- (  ) grave  

  ENDURAÇC (  ) 

24 - rash cutâneo: 1- (  ) ausente; 2- (  ) presente           RASHC (  ) 
25 - Outra reação não citada anteriormente? Qual?  
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Apêndice 4 – Escala de FLACC 

 

VI - AVALIAÇÃO DA DOR 
1ª - dose da vacina 
1 - Antes do procedimento (vacinação): PRE 
1.a - Expressão facial: 0 - (  ) 1 - (  ); 2 - (  )                                          PREEXPFAC (  ) 
1.b - Choro: 0  - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                         PRECHORO (  ) 
1.c - Atividade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                     PREATIVIDA (  )  
1.d - Posição das pernas: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                   PREPERNAS (  ) 
1.e - Consolabilidade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                      PRECONSOLA (  ) 
1.f - Score total: 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e                                            PRETOTAL (  ) 
 
2 - Durante o procedimento: T0 
2.a - Expressão facial: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                         T0EXPRFAC (  ) 
2.b - Choro: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                              T0CHORO (  ) 
2.c - Atividade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                        T0ATIVIDA (  )        
2.d - Posição das pernas: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                     T0 PERNAS (  ) 
2.e - Consolabilidade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                          T0CONSOLA (  ) 
2.f - Score total: 2.a + 2.b + 2.c + 2.d + 2.e                                                  T0TOTAL(  ) 
 
3 - 1 Minuto após o procedimento: T1 
3.a - Expressão facial: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                         T1EXPRFAC (  ) 
3.b - Choro: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                              T1CHORO (  ) 
3.c - Atividade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                        T1ATIVIDA (  ) 
3.d - Posição das pernas: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                      T1PERNAS (  ) 
3.e - Consolabilidade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                          T1CONSOLA (  ) 
3.f - Score total: 3.a + 3.b + 3.c + 3.d + 3.e                                                T1TOTAL (  )  
 
4 - 3 Minuto após o procedimento: T3 
4.a - Expressão facial: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                         T3EXPRFAC (  )                              
4.b - Choro: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                              T3CHORO (  )       
4.c - Atividade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                                        T3ATIVIDA (  ) 
4.d - Posição das pernas: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                      T3PERNAS (  ) 
4.e - Consolabilidade: 0 - (  ); 1 - (  ); 2 - (  )                                          T3CONSOLA (  ) 
4.f - Score total: 4.a + 4.b + 4.c + 4.d + 4.e                                                 T3TOTAL (  )     
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