
 
 

 

 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

DE DOENÇAS 

IMUNOPREVENÍVEIS 

 

IMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA ZOSTER (IGHAVZ) 
 

INDICAÇÕES - A utilização de IGHAV depende do atendimento de três condições: 
suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco, como definidas 
abaixo.  

• Que o suscetível seja pessoa com risco especial de varicela grave, isto é:  

✓ crianças ou adultos imunodeprimidos;  
✓ crianças com menos de 1 ano de idade em contato hospitalar com VVZ;  
✓ gestantes;  
✓ recém-nascidos de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos cinco últimos 

dias de gestação ou até 48 horas depois do parto;  
✓ recém-nascidos prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe 

nunca teve varicela;  
✓ recém-nascidos prematuros, com menos de 28 semanas de gestação (ou com 

menos de 1.000 g ao nascer), independentemente de história materna de 
varicela.  

• Que o comunicante seja suscetível, isto é:  

✓ pessoas imunocompetentes e com comprometimento imunológico sem história 
bem definida da doença e/ou de vacinação anterior;  

✓ pessoas com imunodepressão celular grave, independentemente de história 
anterior de varicela.  

• Que tenha havido contato significativo com o VVZ, isto é:  

✓ contato domiciliar contínuo: permanência junto ao doente durante pelo menos 
uma hora em ambiente fechado;  

✓ contato hospitalar: pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou que 
tenham mantido contato direto prolongado, de pelo menos uma hora, com ele. 

NOTA: A IGHAV não tem qualquer indicação terapêutica. Seu uso tem finalidade 
exclusivamente profilática.  

ESQUEMA - Administrar 125 UI/10 kg de peso, dose máxima de 625 UI, até 96 horas 
após a exposição.  

CONTRAINDICAÇÃO- Anafilaxia à dose anterior.  

EVENTOS ADVERSOS - Locais: eritema, enduração e dor de intensidade leve são comuns. 
Sistêmicos: febre, sintomas gastrointestinais, mal-estar, cefaleia, exantema, 
ocasionalmente. Alérgicos: anafilaxia é rara. 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde – 5. ed. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2021. 


