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Nova vacina contra herpes-zóster com 97% de
eficácia chega ao Brasil este ano
A nova vacina deve começar a ser vendida nos próximos meses apenas
em clínicas particulares.
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Esperança para quem sofre com as dores terríveis provocadas pela herpeszóster. Uma nova vacina, que já é usada em países da Europa e nos Estados
Unidos, foi aprovada pela Anvisa e deverá chegar ao brasil nos próximos meses.

A nova vacina é uma esperança para quem sofre com as dores terríveis provocadas pela
herpes-zóster - Foto: divulgação

E ela promete vantagens em ralação à vacina atual. A principal novidade é que a
nova vacina tem 97% de eficácia, contra 70% da atual.
A proteção também é maior: passa de 10 anos, contra 3 anos da concorrente.
Ela também usa vírus morto, inativo, e assim pode ser usada por pacientes
imunossuprimidos.
“Vai aumentar o grau de proteção e incluir também a possibilidade de proteção
[a pacientes] que hoje não tem como se prevenir do zóster, que tem menos de
50 anos e que são imunocomprometidos”, afirmou Monica Levi, diretora da
Sociedade Brasileira de Imunizações.
O que é herpes-zoster

Quem já teve catapora tem possibilidade de ter a doença, conhecida
popularmente como cobreiro. O vírus é o mesmo: varicela-zóster.
Ele permanece adormecido no corpo e acorda quando enfraquece a imunidade
da pessoa.
Aí a herpes-zóster se manifesta na pele com manchas avermelhadas e muitos
doloridas, com sensação de que a pele está pegando fogo.
A doença é mais comum em idosos e em pessoas com defesa do organismo
fragilizada, como pacientes com câncer e aids, entre outras doenças.
A nova vacina
A nova vacina é a Shingrix, da indústria farmacêutica GSK, GlaxoSmithKline.
Nesse primeiro momento ela não estará disponível no SUS.
A nova vacina deve começar a ser vendida nos próximos meses apenas em
clínicas particulares.
O valor ainda é desconhecido, mas a atual custa em torno de 500 reais.

