AUTOVACINA
VACINA AUTÓGENA
CBHPM 4.03.10.35-3

AMB 28.10.055-7

Sinonímia:
"Vacina" de dessensibilização específica.
"Vacina" autógena. "Autovacina".
Material Biológico:
Qualquer material contendo bactérias-alvo.
Coleta:
Idêntica como para cultura do material em questão. Considerar a adequação de coletar o
material em meio de transporte de Stuart ou outro mais apropriado.
Armazenamento:
Temperatura ambiente.
Exames Afins:
Cultura e antibiograma.
Valor Normal:
Útil quando o germe isolado não pertence à flora normal do local da coleta.
Em geral, não se recomenda a aplicação da "vacina" quando o germe isolado pertencer ao
gênero Streptococcus.
Preparo do Paciente:
Normalmente para essa coleta o paciente não deve fazer higiene prévia da região afetada e não
deve estar tomando antibióticos por ao menos 10 dias.
Interferentes:
Anti-sépticos. Antibióticos. Quimioterápicos.
Método:
Isolamento em cultura, padronização da concentração de microrganismos, pasteurização e
controle de esterilidade.
VALIDADE: até 6 meses quando conservado em geladeira entre +2 e +8ºC. Ao retirar uma
dose do frasco, antes de injetar, deixá-la atingir a temperatura ambiente dentro da seringa,
mantendo o frasco sempre na geladeira.
Interpretação:
TRATAMENTO DE DESSENSIBILIZAÇÃO ESPECÍFICA
Modo de usar:
Teste preliminar: aplicar uma dose de 0,1 ml por via intradérmica. Se após 24 horas a reação
local apresentar um halo de até 30 mm de diâmetro, as aplicações podem continuar
normalmente conforme descrito abaixo. Se o halo for maior que 30 mm, então o frasco deve
retornar ao laboratório para ajuste da concentração (diluição).
Doses subsequentes: agitar o frasco antes do uso; aplicar as doses sempre por via subcutânea;
a cada 4 a 7 dias (conforme determinado pelo médico assistente) aplicar doses crescentes de
+0,1 ml até atingir 1,0 ml (adultos) ou 0,7 ml (crianças); atingida a dose máxima, continuar as
aplicações com a mesma dose até atingir o número de aplicações prescritas pelo médico ou até
acabar.
Obs.: quando o intervalo entre duas aplicações tiver ultrapassado 7 dias ou caso ocorra febre
ou cefaleia, a próxima dose deverá ser igual à anterior, isto é, deverá ser reduzida em -0,1 ml.
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