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JUSTIFICATIVA - PL 0498/2015 
Zoster, ou herpes-zoster, popularmente conhecido como cobreiro, é uma inflamação 

aguda causada pelo mesmo vírus da catapora. Após desenvolver a catapora, o que 
normalmente acontece na infância, o indivíduo fica com o vírus adormecido no sistema 
nervoso, ao longo da medula espinhal. Quando há queda na imunidade, pode ocorrer a 
reativação do vírus e o desenvolvimento do zoster, cujo principal sintoma em adultos é a dor 
intensa na extensão do nervo da medula espinhal até a pele, que pode permanecer mesmo 
após a cura das lesões. É a chamada neuralgia pós-herpética. Na maioria das vezes essa 
neuralgia se resolve nos primeiros três meses, mas em alguns casos pode persistir por anos. 

No Brasil, a cada ano, registram-se cerca de 10.000 hospitalizações no SUS por 
varicela (catapora) e zoster. A taxa de mortalidade por complicações em adultos aumenta a 
partir dos 50 anos de idade. Esse risco, contudo, é ignorado pela maioria da população. 

Especialista em infectologia, o médico Dr. João Paulo Campos explica como acontece 
a reativação do vírus: "A varicela-zoster é o mesmo vírus da catapora, só que os 
microrganismos atuam em épocas diferentes da vida". A catapora aparece na infância e os 
sintomas clássicos são febre, lesão cutânea e pele avermelhada. As bolhas das lesões da 
catapora estão cheias de vírus que seguem o trajeto do nervo da pele até a raiz da medula 
óssea. Por essa razão ele recomenda a vacinação para todos os adultos acima de 50 anos, 
mesmo para aqueles que não se recordam de ter tido catapora. Ainda segundo o Dr. João 
Paulo Campos, os Estados Unidos registram um milhão de casos de herpes-zoster por ano. 
"No Brasil, a tendência é aumentar a incidência da doença em 80% em função do 
envelhecimento da população". 

As pessoas que têm mais de 50 anos devem saber tudo sobre herpes-zoster. Essa 
doença pode ter complicações sérias, além de provocar dor que pode se estender por meses 
ou anos. 

A única maneira de prevenir o herpes zoster é a vacinação. A vacina deve estar 
liberada para pessoas com 50 anos ou mais e é administrada em dose única. Seu custo, 
porém, é alto, podendo chegar a R$ 600,00 na rede privada. Não há cura para o herpes-zoster, 
mas o tratamento pode reduzir a duração da doença e prevenir sérias complicações. 

Assim sendo, acreditamos no mérito da proposta e na necessidade urgente de 
providências, pelo que contamos com o apoio dos nossos dignos colegas. 
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