São Paulo, 08 de outubro de 2018.

Nova vacina contra gripe exclusiva para idosos da Sanofi
Pasteur recebe aprovação da ANVISA
Imunizante com quatro vezes mais antígenos aumenta a proteção contra influenza
em pessoas a partir de 65 anos
A Sanofi Pasteur acaba de receber a aprovação de registro da ANVISA de uma nova
vacina contra gripe desenvolvida exclusivamente para idosos. Nesta população, a
vacina apresentou-se 24,2% mais eficaz na proteção contra a gripe em comparação à
vacina contra influenza trivalente aprovada atualmente no Brasil.1,2
A vacina foi lançada nos Estados Unidos em 2010, e desde então, mais de 67 milhões
de idosos já foram protegidos com este novo produto. “O Brasil tem uma população
idosa crescente que precisa se proteger contra a gripe. O cuidado com esse grupo,
especialmente para influenza, é uma necessidade notada há algum tempo e agora
muitos serão beneficiados”, pontua Hubert Guarino, diretor geral da Sanofi Pasteur.
Adultos a partir de 65 anos são, particularmente, mais vulneráveis a complicações
associadas ao vírus Influenza, o que significa que a resposta de anticorpos após o
recebimento da vacina tradicional contra a gripe nessa população é mais baixa do que
em adultos jovens². A nova vacina foi desenvolvida e produzida para pessoas a partir
de 65 anos e ajuda a promover uma resposta imune mais efetiva.
A gripe pode estar associada a complicações graves em idosos, como pneumonia,
sendo que infecções causadas pelo vírus influenza estão relacionadas a 6 das 10
principais causas de hospitalização nesta população3. Para aqueles com doenças
crônicas, como diabetes, DPOC, asma ou problemas cardíacos, o risco é ainda maior4.
A vacina é trivalente e protege contra os vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, e
um tipo de Influenza B, de acordo com a recomendação anual da Organização Mundial
da Saúde (OMS)5.
Além da vacinação do próprio idoso, para protegê-lo também é necessário vacinar as
pessoas que estão ao seu redor. Quando vários indivíduos estão vacinados, ocorre o
que chamamos de “proteção de rebanho”, ou seja, ao se proteger, também há
proteção daqueles que estão em seu convívio, pois a circulação do vírus é reduzida.
Quanto mais pessoas forem vacinadas, menos o vírus influenza será disseminado e
mais pessoas dos grupos prioritários e de risco, que podem ser atingidos de forma
mais grave, como os idosos, estarão protegidos6.
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Sobre a Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia
biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e
proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado
dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais
de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de
cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das
pessoas.
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