
Vacina Estimulante da Resposta Imune Celular VERIC

I. INTRODUÇÃO
Existe grande procura para vacinas contra patógenos que 
causam infecções recorrentes associadas a imunodeficiências. 
Nestes casos, onde há uma insuficiência no combate ao 
microorganismo patogênico e uma reduzida imunidade celular, 
são desejáveis medidas que estimulem essa imunidade.

Por esse motivo, indicamos a manipulação da Vacina  Estimu-
lante da Resposta Imune Celular (VERIC), composta de extratos 
de fungos e de bactérias que exercem comprovada ação imuno-
estimuladora, em particular sobre a resposta diretamente media-
da por células T, a resposta imune celular 1, 2.

Durante uma resposta imune do tipo celular são sintetizadas e 
liberadas substâncias capazes de ativar e potencializar a ação 
de leucócitos, sejam estes macrófagos ou mesmo subpopula-
ções especializadas de linfócitos T 3. Dentre essas substâncias 
destacam-se o interferon gama, a interleucina 2 (que promove a 
proliferação de outros linfócitos T, inclusive os linfócitos citotóxi-
cos) e a interleucina 12 (que direciona a resposta imune para 
uma resposta celular produtora de interferon gama).

Os antígenos componentes da VERIC mostraram-se capazes 
de diminuir o processo inflamatório com melhora clínica quando 
administrados em modelos animais e em humanos com 
infecções recorrentes fúngicas 4-6, bacterianas 7-10 ou virais 11-14.

II. COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola, neutro, contendo 5,0 mL da vacina, com as 
seguintes concentrações de antígenos:

• Candidina – 0,4 µg/mL;

• Tricofitina – 0,4 µg/mL;

• Toxóide estafilocócico – 0,4 µg/mL;

• Toxóide estreptocócico – 0,4 µg/mL;

• Propionibacterium acnes – 36 µg/mL.

III. INDICAÇÃO
A VERIC pode ser utilizada nas patologias resultantes de 
deficiência da imunidade celular, como no caso de algumas 
infecções de repetição (como de candidíase e de herpes 
simples), com o intuito de reforçar a resposta imune contra 
essas doenças.

IV. POSOLOGIA E MODO DE USO
O primeiro passo para a aplicação da VERIC é a avaliação da 
imunidade celular pré-existente através de testes cutâneos 
intradérmicos tardios. É recomendada a utilização de uma bateria 
de antígenos aos quais o paciente, provavelmente, já entrou em 
contato (por infecção ou por vacinação) e que inclua os compo-
nentes da vacina em uma concentração até cem vezes maior 
para verificar a sensibilidade a estes, como apresentado a seguir:

• Propionibacterium acnes – 2.000 µg/mL;

• Mycobacterium bovis (PPD) – 50 U/mL;

• Toxóide estreptocócico – 40 µg/mL;

• Candidina – 40 µg/mL;

• Tricoftina – 40 µg/mL.

Os testes intradérmicos consistem na injeção abaixo da epider-
me de 0,1 mL de cada antígeno. A avaliação da resposta imuno-
lógica é realizada após 48 horas e é feita através da medição do 
diâmetro da induração e do eritema. Reações menores que 5 
mm são consideradas negativas, enquanto as maiores são 
consideradas positivas.

Um resultado negativo ou fraco positivo para os antígenos 
testados é indicativo de que a imunidade celular do paciente 
(memória imunológica) está diminuída, devendo, nesse caso, 
iniciar o tratamento.

Caso o resultado do teste seja forte positivo para um ou para os 
dois antígenos componentes da vacina, deve-se usar a VERIC 
mais diluída (1:10). Não se deve aplicar a VERIC se ocorrer uma 
reação demasiada intensa (pápulas com mais de 50 mm) para 
os componentes.

A aplicação da VERIC deve ser por via subcutânea profunda em 
um total de dez doses. Iniciar com 0,25 mL na primeira dose e, 
uma semana depois, passar para 0,5 mL, repetidos a cada 
semana. Após a última dose, avaliar novamente a imunidade 
celular e, se necessário, manter a imunoterapia por mais 
algumas doses.

V. EFEITOS COLATERAIS
Apesar de ser um procedimento seguro, a aplicação de antíge-
nos de microrganismos pode levar a reações adversas. Reações 
locais incluem hiperemia e dor no local da aplicação com a 
possibilidade de formação de bolhas, necrose, cicatriz fibrosa e 
mudança na pigmentação; já as reações sistêmicas incluem 
febre e linfadenopatia 15.

VI. CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES 
QUANTO AO USO

• As vacinas não devem ser administradas se houver 
suspeita de hipersensibilidade a qualquer dos componen-
tes do excipiente.

• Observar corretamente a via de administração da vacina. 
Não se deve administrar por via intravenosa em nenhuma 
circunstância.

• As vacinas devem ser administradas sob supervisão 
médica especializada e com disponibilidade de aparato de 
emergência, principalmente com epinefrina (adrenalina) 
injetável, para o controle de possíveis reações adversas 
sistêmicas graves.

• Observar os pacientes cuidadosamente por pelo menos 30 
minutos após a aplicação da vacina, período correspon-
dente a maior probabilidade de ocorrência de reações 
adversas 16, 17.

• Avaliar a condição clínica do paciente no momento da 
aplicação.  Não se deve aplicar a vacina se o paciente 
apresentar infecções ou febre.

• Usar seringas e agulhas separadas e estéreis em cada 
aplicação para prevenir mistura dos extratos, além da 
transmissão de agentes infecciosos. 

• Realizar ajustes na dosagem e na frequência de aplicação 
das vacinas quando necessário.

• Não há evidência de que extratos de antígenos levem a 
danos no feto durante a gravidez. Devido à capacidade 
dos mediadores dos mastócitos de causar contração 
uterina 18, 19, extratos de antígenos devem ser aplicados 
em grávidas apenas quando absolutamente necessário. 
Não há estudos sobre a secreção de componentes antigê-
nicos no leite materno, nem o seu possível efeito em 
lactentes.

• Em crianças e idosos as precauções devem ser apenas 
relativas à idade.
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