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Recomendacao R01/11/2016 

Recomendacao Sobre a rnudanca da vacina PCV10 para PCV13 

Preambulo 

o CoPI constatou que: 

A.	 Ha evldencias a nivel nacional e internacional apontam para 0 Pneumococos 
como sendo a principal responsavel pelas Pneumonias e doenca pneumoc6cica 
invasiva (nomeadamente a Septicemia e as Meningites bacterianas) em criancas 
menores de 5 anos de idade. A doeng a pneumoc6cica invasiva tern uma taxa de 
letalidade muito elevada. 

B.	 A introducao da Vacina conjugada contra 0 Pneumococos (PCV10) em 
Mogambique originou uma reducao na morbilidade por doenca pneumoc6cica. 

C.	 Apos a introducao da PCV10, a monitoria dos serotipos de pneumococos 
circulantes (amostras de colonizacao e de crlancas com doenca pneumoc6cica) 
mostrou uma rnudanca no padrao das estirpes, com predominio das nao cobertas 
pela PCV10. 

D.	 0 CoPI considera que estao criadas condicoes que justificam a introducao da 
PCV13, incluindo 0 maior custo-eflcacla em relacao a PCV10, pelo que reitera a 
recornendacao N°03/01/2011 (Recornendacao Sobre Necessidade e Prioridades 
para a lntroducao de vacinas novas e subutilizadas) no que respeita a introducao 
da vacina PCV13. 

Panlgrafos Operativos 

Nestas condicoes, 0 CoPI recomenda: 

1.	 A lntroducao da vacina PCV13 em substltuicao da PCV10 na rotina do PAV. 

2.	 0 fortalecimento do sistema de vigilancia epidemiol6gica e 0 estabelecimento de 

urn sistema de monitoria das estirpes circulantes. 



Indicadores de Monitorizacao 

~~	 Que 0 processo de substituicao da PCV10 por PCV13 para co-financiamento do 
GAVI tenha efectivamente dado entrada, ate ao dia 15 de Maio de 2016; 

~~	 Responsabilidade: Chefe do PAV. 

~~	 Que a Vacina Pneumoc6cica Conjugada 13 Valente esteja ja efectivamente 
introduzida no PAV de rotina, em 2017. 

~	 Responsabilidade: Director Nacional de Saude Publica e Cheje do PAV. 

~~	 Que ate finals de 2016, tenham side envidados esforcos para 0 fortalecimento do 

sistema de vigil€mcia epidemiol6gica e estabelecido um sistema de monitoria das 
estirpes circulantes de Pneumococos. 

~~	 Responsabilidade: Director Nacional de Saude Publica e Cbefe do PAV. 
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