Vacinar ainda
é a melhor forma de
proteger sua família.
Consulte aqui, tudo o que
você precisa saber.
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1 Por que vacinar?
A BCG é a vacina que protege contra tuberculose,
principalmente suas formas mais graves, como
a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar.
A vacina reduz o risco da doença em cerca de 75%,
mas não elimina o risco totalmente.
No Brasil quase não são mais registradas as
for mas graves da doença, embora ainda há
incidência de tuberculose pulmonar (a vacina
também previne, porém não protege 100% contra
a tuberculose pulmonar).
A Organização Mundial da Saúde estima que
mais de 40 mil casos de meningite tuberculosa
são prevenidos anualmente. Toda essa prevenção
se deve ao programa de vacinação infantil e da
alta cobertura vacinal, onde a BCG é vacina de
rotina nos recém-nascidos. Pessoas que convivem
com por tadores de hanseníase também devem
ser vacinados.
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Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas as
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções que
são:
√ Bebês com peso inferior a 2Kg.
√ Pacientes com deficiência imunológica
celular e pacientes que fazem uso de
medicamentos imunossupressores.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma
relação alérgica com risco de vida após
tomar uma vacina não deve tomar outra
dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação
alérgica grave (com risco de vida) a uma
substância não deve tomar nenhuma vacina
que contenha esse componente. Informe o
profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando
(só deve ser usada durante a gravidez se
for realmente necessário).

A BCG é uma vacina atenuada, que contém as
bactérias enfraquecidas causadoras da tuberculose.

4 Riscos de reação à vacina

Ela é indicada a partir do nascimento, em bebês

Como com qualquer medicamento, as vacinas

com peso ≥ 2kg. Recomendada dose única, por via

também podem causar efeitos colaterais.

intradérmica, preferencialmente no braço direito.

Elas são normalmente leves e desaparecem

É indicada também para pessoas que convivem com

sozinhas, mas reações sérias também são

portadores de hanseníase (lepra) e estrangeiros não-

possíveis, mas são raras. A maioria das

vacinados que estejam de mudança para o Brasil.

reações não são graves.
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Duas ou três semanas após a aplicação pode-se
observar um nódulo vermelho que aumenta com o
tempo e evolui para um pequeno abcesso ou uma
pequena úlcera. Após algumas semanas a úlcera

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer

fecha espontaneamente, sem tratamento. A BCG quase

preocupante, como sinais de reações

sempre deixa uma cicatriz característica, com até 1cm

alérgicas graves, febre muito alta ou

de diâmetro, geralmente de três a seis meses após a

alterações no compor tamento. Os

aplicação.

sinais de uma reação alérgica grave

Mais raramente, alguns eventos adversos que podem

incluem ur ticária, inchaço no rosto

acontecer são: úlceras maiores de 1cm que demoram

ou garganta, dificuldade para respirar,

mais tempo para cicatrizar; gânglios ou abcessos na

taquicardia, tontura e fraqueza ou

pele e nas axilas (pode acontecer em até 10% dos

sonolência incomum – normalmente

vacinados).

de poucos minutos a algumas horas

A vacina não requer nenhum tratamento especial, mas

após a vacinação.

é importante não colocar produtos, medicamentos ou

O que devo fazer?

curativos no local.

√ Se suspeitar de uma reação alérgica

Ocasionalmente, a vacina não deixa cicatriz, e isso

grave ou outra emergência que não

pode ocorrer por dois motivos: a criança não respondeu

possa esperar, vá para o hospital mais

à vacina devido a falha vacinal (acontece em até 5%

próximo. Caso contrário, ligue para o

dos vacinados) ou a criança teve resposta, mas com

seu médico.

uma lesão discreta na pele, tornando mais difícil a

√ Depois, a reação deve ser comunicada

identificação da cica triz. Nesses casos, um

ao “Sistema de Relatórios de Eventos

profissional de saúde experiente deve examinar o

Adversos Relacionados a Vacinas” da

paciente e avaliar se há a necessidade de revacinar

Secretaria da Saúde. Esse relatório

(desde que a nova dose respeite o intervalo de 6
meses da primeira dose)

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina
são muito raras, cerca de uma ocorrência em
um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas
após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.
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deve ser preenchido pelo seu médico
ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

Varicela (Catapora)
tudo o que você precisa saber

Varicela

1 Por que vacinar?

2 2 Vacina VARICELA

A catapora (também chamada de varicela) é causada
pelo vírus Varicella Zoster e é uma doença viral muito
contagiosa. A catapora normalmente é leve, mas
pode ser séria em crianças com menos de 12 meses
de idade, adolescentes, adultos, mulheres grávidas e
pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

A vacina é indicada para crianças a partir de 12 meses
de idade, adolescentes e adultos. O esquema vacinal é
de duas doses.

A catapora causa uma erupção cutânea com coceira
que, normalmente, dura cerca de uma semana. Ela
também pode causar:
√ Febre
√ Cansaço
√ Perda de apetite; e
√ Dor de cabeça.

Pessoas com 13 anos de idade ou mais que não
tomaram a vacina quando eram mais novos e nunca
tiveram catapora devem tomar 2 doses com um intervalo de pelo menos 30 dias entre cada dose. Uma
pessoa que tenha tomado antes apenas uma dose da
vacina contra catapora deve tomar a segunda dose
para completar a série.

Complicações mais sérias podem incluir ainda:
√ Infecções na pele;
√ Infecção nos pulmões (pneumonia);
√ Inflamação dos vasos sanguíneos;
√ Encefalite;
√ Meningite; e
√ Infecções na corrente sanguínea, nos ossos
ou nas articulações.

Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina contra
a catapora ao mesmo tempo que outras vacinas.

Para crianças:
> Primeira dose: de 12 a 15 meses.
> Segunda dose: entre 15 meses a 4 anos.

Obs.: Existe uma vacina combinada chamada Tetra
Viral, que combina as vacinas contra catapora,
sarampo, caxumba e a rubéola. A Tetra Viral é
uma opção para crianças entre 12 meses e 12
anos de idade.

Algumas pessoas ficam tão doentes que precisam ser
hospitalizadas. Não é sempre que acontece, mas
algumas pessoas podem morrer de catapora.

3 Algumas pessoas não devem tomar
essa vacina?

Crianças que pegam catapora normalmente perdem
pelo menos 5 a 6 dias de escola ou creche.

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

Algumas pessoas que pegam catapora desenvolvem
uma dolorosa erupção cutânea chamada cobreiro
(também conhecida como herpes-zoster) anos depois.
A catapora pode ser transmitida facilmente de uma
pessoa infectada para outra qualquer que não tenha
tido catapora e que não tenha sido vacinada.
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√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro
dia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma
vacina não deve tomar outra dose da mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância
não deve tomar nenhuma vacina que contenha
esse componente. Informe o profissional de
saúde se a pessoa que está sendo vacinada
tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for realmente necessário).
√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por causa
de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS)
ou tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia, esteroides de alta dose ou quimioterapia).
√ Se estiver tomando salicilatos (como a aspirina).
As pessoas devem evitar usar salicilatos por 6
semanas depois de tomarem a vacina contra
catapora.
√ Se tiver tuberculose.
√ Se tiver tomado qualquer outra vacina de
vírus vivos nas últimas 4 semanas.

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves.
Tomar a vacina contra a catapora é muito mais seguro
que pegar a doença!
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações adversas
são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias após a
vacinação. Esses eventos acontecem com menos
frequência depois da segunda dose. Os sintomas
mais comuns relatados foram:
√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção cutânea no
local da injeção;
√ Erupção cutânea por todo o corpo (mais raro).
Uma criança que tenha uma erupção cutânea depois
da vacina contra catapora pode transmitir o vírus da
catapora para uma pessoa desprotegida. Apesar de
ser um evento muito raro de acontecer, qualquer
pessoa que desenvolva uma erupção cutânea deverá
ficar afastada de pessoas com o sistema imune
enfraquecido e de crianças não vacinadas até que a
erupção cutânea desapareça.
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5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se ou
deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
evitar desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro e
dificuldade de movimentar o braço no qual foi aplicada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma reação
alérgica. Essas reações à uma vacina são muito
raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de
doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer preocupante,
como sinais de reações alérgicas graves, febre muito
alta ou alterações no comportamento. Os sinais de
uma reação alérgica grave incluem urticária, inchaço
no rosto ou garganta, dificuldade para respirar, taquicardia, tontura e fraqueza ou sonolência incomum
- normalmente de poucos minutos a algumas horas
após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave ou outra
emergência que não possa esperar, vá para o hospital
mais próximo. Caso contrário, ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada ao “Sistema
de Relatórios de Eventos Adversos Relacionados a
Vacinas” da Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela clínica onde
foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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1 Por que vacinar?
A dengue é uma doença viral que inclui quatro
grupos distintos DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
Sua transmissão se dá através da picada do mosquito
Aedes aegypti, principal vetor da doença no Brasil.
Não é uma doença transmitida de pessoa para
pessoa e afeta indivíduos de qualquer idade.
Cerca de 390 milhões de pessoas são infectadas
anualmente em todo o mundo, sendo que meio
milhão evoluem para formas mais graves da doença
e 25.000 mor rem. No Brasil, em 2015, foram
reportados mais de 1.600.000 casos suspeitos da
doença, onde 20.000 foram classificado como
alarmantes, 1.600 episódios graves e 863 óbitos.
Os sintomas da doença são a febre alta, dores
musculares, fadiga, mal estar, cefaleia e erupções
cutâneas. Em casos mais graves pode haver hemorragia intensa e choque hemorrágico, podendo ser
fatal. Os indivíduos infectados pela segunda vez
t ê m u m r i s c o c o n s i d e ra ve l m e n t e m a i o r d e
desenvolver a doença grave.
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Vacina Dengue

A vacina é indicada para crianças a par tir de
9 anos de idade, adolescentes e adultos até
45 anos, que já tenham sido previamente infectados pelo vírus da dengue (soropositivos com
ou sem história da doença). O esquema vacinal
é de 3 doses com inter valo de 6 meses entre
elas, por via subcutânea.
A eficácia da vacina na prevenção da doença é
de 65,5%; na prevenção de dengue grave e
hemor rágica é de 93% e de inter nação é de
mais de 80%.
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3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas as
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções que
são:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia
para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não
deve tomar nenhuma vacina que contenha esse
componente. Informe o profissional de saúde se
a pessoa que está sendo vacinada tem quaisquer
alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for realmente
necessário).
√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por
causa de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS)
ou tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia, esteroides de alta dose ou quimioterapia).
√ Pessoas que não tiveram contato prévio com o
vírus da dengue (soronegativos). Em áreas endêmicas, o profissional de saúde deve avaliar a
necessidade da aplicação (regiões onde pelo
menos 70% das pessoas sejam soropositivas
para o vírus).

4 Riscos de reação à vacina
Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves.
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações
adversas são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias
a pós a vacinação. As reações tendem a ser
menores após a segunda e terceira dose.
Os sintomas mais comuns relatados foram:
√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção
cutânea no local da injeção;
√ Mal-estar e fraqueza;
√ Dor de cabeça.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem ur ticária, inchaço no rosto
ou garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum – normalmente
de poucos minutos a algumas horas
após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:

possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada

√ As pessoas às vezes desmaiam após um

ao “Sistema de Relatórios de Eventos

procedimento médico, incluindo a vacinação.

Adversos Relacionados a Vacinas” da

Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos

Secretaria da Saúde. Esse relatório

pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas

deve ser preenchido pelo seu médico

por uma queda. Informe o profissional de saúde

ou pela clínica onde foi vacinado.

se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro
e dificuldade de movimentar o braço no qual foi

7 Como posso obter mais informações?

administrada a injeção. Isso acontece muito

√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina
são muito raras, cerca de uma ocorrência em
um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas
após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.
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dTpa

Tétano, Difteria e Tosse Comprida

tudo o que você precisa saber

Tétano

1 Por que vacinar?
Tétano, Difteria e Tosse Comprida são doenças
muito sérias. A vacina dTpa pode nos proteger
contra essas doenças. E, a vacina dTpa tomada por
grávidas pode proteger bebês recém-nascidos
contra tosse comprida.
O TÉTANO (travamento da mandíbula) causa
endurecimento e enrijecimento dolorosos dos
músculos, normalmente no corpo todo. Ele pode
levar ao endurecimento dos músculos da cabeça e
do pescoço, de forma que não se consegue abrir a
boca, engolir ou, às vezes, até mesmo respirar. O
tétano mata cerca de 1 em 10 pessoas que são
infectadas, mesmo após elas receberem a melhor
assistência médica.
A DIFTERIA pode causar a formação de uma capa
espessa atrás da garganta. A difteria pode levar a
problemas respiratórios, insuficiência cardíaca,
paralisia, e morte.
A TOSSE COMPRIDA provoca intensos acessos de
tosse que podem causar dificuldade para respirar,
vômito e perturbação do sono. Ela também pode
causar perda de peso, incontinência e fraturas das
costelas. Até 2 em 100 adolescentes e 5 em 100
adultos com tosse comprida são hospitalizados ou
têm complicações que podem incluir pneumonia ou
morte.
Essas doenças são causadas por bactérias. A difteria
e a tosse comprida são transmitidas de pessoa para
pessoa por secreções de tosse ou espirros. O tétano
penetra no corpo através de cortes, arranhões ou
feridas.
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Difteria

Tosse
Comprida

Vacina dTpa

A vacina dTpa pode proteger adolescentes e adultos
contra tétano, difteria e tosse comprida. Uma dose de
dTpa é aplicada rotineiramente aos 11 ou 12 anos de
idade. Pessoas que não tomaram a Tdap nessa idade
devem tomá-la assim que possível.
A dTpa é especialmente importante para profissionais
de saúde e qualquer pessoa que tenha contato próximo
com um bebê de menos de 12 meses.
As mulheres grávidas devem tomar uma dose de dTpa
durante cada gravidez para proteger o recém-nascido
contra tosse comprida. Os bebês são os que correm
mais riscos de complicações graves, com risco de
morte, da tosse comprida.
Outra vacina, chamada Td, protege contra tétano e
difteria, mas não contra tosse comprida. Deve-se
tomar um reforço de Td a cada 10 anos. A dTpa pode
ser tomada como um desses reforços se você nunca
tiver tomado a dTpa antes. A dTpap também pode ser
tomada depois de um corte ou queimadura grave para
prevenir a infecção por tétano.
O seu médico ou a pessoa que aplicar a vacina poderá
fornecer mais informações.
A dTpa também pode ser aplicada com segurança ao
mesmo tempo que outras vacinas.
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Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?
√ Uma pessoa que já tenha tido uma reação
alérgica com risco de morte depois de uma dose
anterior de qualquer vacina contendo difteria,
tétano ou tosse comprida , ou que tenha alergia
grave a qualquer componente desta vacina, não
deve tomar a vacina dTpa. Informe a pessoa que
aplicar a vacina sobre quaisquer alergias graves.

√ Qualquer pessoa que tenha entrado em coma
ou tido convulsões repetidas em 7 dias após uma
dose de DTP ou DTaP na infância, ou uma dose
anterior de dTpa, não deve tomar a dTpa, a menos
que outra causa, que não a vacina, tenha sido
encontrada. Ainda assim, ela pode tomar a dTpa.
Converse com seu médico se:
√ você tiver convulsões ou outro problema
do sistema nervoso,
√ tiver tido inchaço ou dor intensa após
qualquer vacina que contenha componentes
de difteria, tétano ou tosse comprida.
√ já tiver tido uma doença chamada síndrome
de Guillain-Barré (SGB) .
√ não estiver se sentindo bem no dia marcado
para a aplicação da vacina.

4

Riscos de reação à vacina

Com qualquer remédio, incluindo vacinas, há uma possibilidade de haver efeitos colaterais. Esses efeitos são
geralmente leves e desaparecem por si. Reações sérias
também são possíveis, mas são raras.
A maioria das pessoas que toma a vacina dTpa não
apresenta nenhum problema.
Problemas leves após a dTpa (Não interferiram nas
atividades):
√ Dor no local da injeção (cerca de 3 em
4 adolescentes ou 2 em 3 adultos).
√ Vermelhidão ou inchaço no local da injeção
(cerca de 1 em 5 pessoas)
√ Febre baixa de pelo menos 38,0 C° (até cerca de
1 em 25 adolescentes ou 1 em 100 adultos)
√ Dor de cabeça (cerca de 3 ou 4 em 10 pessoas)
√ Cansaço (cerca de 1 em 3 ou 4 pessoas)
√ Enjoo, vômito, diarreia, dor de estômago (até 1
em 4 adolescentes ou 1 em 10 adultos)
√ Calafrios, dor nas articulações (cerca de 1 em
10 pessoas)
√ Dores no corpo (cerca de 1 em 3 ou 4 pessoas)
√ Erupção cutânea, glândulas inchadas (incomum)
Problemas moderados após a vacina dTpa (Interferiram nas atividades, mas não exigiram assistência médica):
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√ Dor no local da injeção (cerca de 1 em 5 ou 6).
√ Vermelhidão ou inchaço no local da injeção (cerca
de 1 em 16 adolescentes ou 1 em 12 adultos).
√ Febre acima de 38,9 C° (cerca de 1 em 100
adolescentes ou 1 em 250 adultos).
√ Dor de cabeça (cerca de 1 em 7 adolescentes
ou 1 em 10 adultos).
√ Enjoo, vômito, diarreia, dor de estômago (cerca de 1 a 3 em 100 pessoas).
√ Inchaço do braço inteiro no qual foi aplicada
a injeção (até cerca de 1 em 500).
√ Problemas graves após a Tdap (Incapaz de realizar
atividades habituais; precisou de assistência médica)
√ Inchaço, dor intensa, sangramento e vermelhidão no braço no qual foi aplicada a injeção (raro).

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ Às vezes, as pessoas desmaiam depois de um procedimento médico, incluindo uma vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
prevenir desmaios e lesões causadas por quedas.
Fale com seu médico se sentir tontura, ou tiver alterações na visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas sentem dor intensa no ombro e
têm dificuldade de mover o braço no qual a vacina
foi aplicada. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicação pode causar uma reação
alérgica grave. Essas reações a uma vacina são
muito raras. Estima-se que ocorram em menos de 1
em um milhão de doses e, se houver uma reação
alérgica, esta acontecerá dentro de alguns minutos
a algumas horas após a vacinação.
Como acontece com qualquer remédio, existe uma
possibilidade muito remota de uma vacina causar
dano sério ou morte.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

DTPa

tudo o que você precisa saber

Difteria

1 Por que vacinar?
Esta vacina pode te proteger contra 3 doenças,
causadas por diferentes bactérias:
√ Difteria:
Os sintomas incluem a formação de uma
membrana espessa no fundo da garganta
que pode dificultar a respiração.
Pode causar problemas respiratórios, paralisia
e até mesmo a insuficiência cardíaca.
√ Tétano:
Os sintomas incluem a contração dolorosa dos
músculos, geralmente em todo o corpo. Pode
causar enrijecimento da mandíbula que dificulta
abrir a boca e engolir. O tétano mata uma em
cada cinco pessoas infectadas.
√ Pertússis (Coqueluche):
Os sintomas incluem crises de tosse violenta,
e o bebê sente dificuldades para comer, beber
e respirar. As crises podem durar várias
semanas. A coqueluche pode causar pneumonia,
convulsões, lesão cerebral ou morte.

2 Vacina DTPa
A recomendação médica é de que crianças
recebam de 5 a 6 doses durante a infância.
Os bebês são vacinados contra essas doenças
rotineiramente durante a infância como parte
de uma vacina combinada, como na Hexavalente
e na Pentavalente, aos 2 meses, 4 meses,
6 meses, 15 meses e aos 5 anos de idade.
Muitas outras crianças teriam essas doenças
se parássemos de vacinar.
Os adolescentes são vacinados entre 10 e 15 anos.
Todas as pessoas (crianças, adolescentes, adultos

1
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Tétano

Pertússis

e idosos) que ainda não tomaram a vacina também
devem ser vacinados e o esquema vacinal será
elaborado de acordo com a necessidade individual
de cada paciente.
A DTPa é especialmente importante para profissionais
de saúde e qualquer pessoa que tenha contato
próximo com um bebê de menos de 12 meses.
Mulheres grávidas também devem tomar uma dose
de DTPa durante cada gravidez (a partir da 20ª
semana de gestação) para proteger o recém-nascido
contra tosse comprida. Os bebês são os que correm
mais riscos de complicações graves, com risco de
morte, da tosse comprida.
Há a necessidade de reforço desta vacina a cada 10
anos para todas as pessoas.

3

Algumas crianças não devem tomar
essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro
dia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não
deve tomar nenhuma vacina que contenha esse
componente. Algumas destas vacinas contêm
neomicina, estreptomicina, levedura, lactose,
sacarose ou látex.
Informe o profissional de saúde se você tiver alguma
alergia grave ou se alguma vez tiver tido uma reação

grave após tomar uma vacina.
Informe o profissional de saúde se você tiver tido
alguma das seguintes reações após alguma vacina
composta por DTPa:
√ Uma doença do cérebro ou do sistema nervoso
no espaço de 7 dias após a vacinação,
√ Chorou sem parar por 3 horas ou mais,

após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

√ Teve uma convulsão ou um colapso,

√ Qualquer sintoma que possa parecer

√ Teve febre acima de (40,5 °C).

preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas
também podem causar efeitos colaterais. Elas
são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves:

alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou

√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço

sonolência incomum, normalmente de

no local da injeção

poucos minutos a algumas horas após

√ Febre

a vacinação.

√ Falta de apetite

O que devo fazer?

√ Dor de cabeça

√ Se suspeitar de uma reação alérgica

√ Fadiga

grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
por uma queda. Informe o profissional de saúde

próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro
e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito
raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina
são muito raras, cerca de uma ocorrência em
um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas

2
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7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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FEBRE AMARELA

tudo o que você precisa saber
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F

1 Por que vacinar?
A febre amarela é uma doença infecciosa séria,

√ Insuficiência hepática, nos rins, sistema

transmitida através da picada de um mosquito

respiratório e outros órgãos

infectado. O mosquito vetor da doença é o Aedes

√ A mor te (Entre 20% e 50% dos casos)

aegypti, mesmo transmissor da doença da den-

Para algumas viagens internacionais é necessário

gue. Os hospedeiros inter mediários são os

apresentar o Cer tificado Inter nacional de

macacos, ou seja, o mosquito pica o mosquito

Vacinação comprovando a vacinação contra a

infectado, e a par tir daí passa a infectar os

Febre Amarela (dose integral). Ele passa a ser

humanos. Não é uma doença transmitida de

válido após 10 dias da data da aplicação da vacina.

pessoa para pessoa e afeta indivíduos de
qualquer idade.
É encontrada mais facilmente na África e

A vacina contra a Febre Amarela é a forma mais
eficiente de prevenção.

América do Sul. A maior par te dos infectados
apresenta poucos ou nenhum sintoma, mas entre
os que adoecem, a enfermidade pode ser muito
severa com letalidade que varia de 30 a 60%.
As pessoas infectadas com a febre amarela
geralmente têm uma manifestação súbita e
precisam ser hospitalizadas.
A doença pode causar:
√ Febre alta e sintomas parecidos com

A vacina contra a febre amarela é indicada aos
9 meses com um reforço aos 4 anos. Acima de
60 anos, o profissional de saúde irá avaliar a
relação risco-benefício para cada paciente.

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

3

os da gripe (influenza);

A maior parte das pessoas podem tomar todas as

√ Calafrios e cansaço;

vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções que

√ Dor de cabeça;
√ Dor muscular;
√ Náuseas e vômito por até 3 dias.
Após há um breve período de bem estar e na
sequência a pessoa pode melhorar ou piorar,
evoluindo para a doença grave, marcada por:
√ Icterícia (pele e olhos amarelos)
√ Cansaço intenso
√ Hemorragias em várias par tes do corpo

1

Vacina Febre Amarela

2

vacinar é um ato de amor

são:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia
para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
As vacinas contra a Febre Amarela contém uma
quantidade considerável de proteína de ovo.
√ Se você estiver grávida (só deve ser usada
durante a gravidez se for realmente necessário).
√ Se você estiver amamentando (deve ser evitada nos primeiros 6 meses de vida do bebê, ou a amamentação deve ser interrompida por pelo menos 10
dias – para maiores informações, entrar em contato
com o profissional de saúde)
√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por
causa de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS) ou
tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia,
esteroides de alta dose ou quimioterapia).
√ Se está em tratamento com medicamentos que
afetem o sistema imunológico, como esteróides,
durante 2 semanas ou mais; se tem qualquer tipo de
câncer ou se está recebendo algum tratamento contra
o câncer como radiação ou medicamentos, converse
com o profissional de saúde para orientação.
√ Se removeu a glândula timo ou tem problemas
com a glândula timo, como miastenia grave, a síndrome
de DiGeorge ou timoma.

4 Riscos de reação à vacina
Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves.
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações
adversas são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias
a pós a vacinação. As reações tendem a ser
menores após a segunda e terceira dose.
Os sintomas mais comuns relatados foram:
√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção
cutânea no local da injeção;
√ Mal-estar e fraqueza;
√ Dor de cabeça;
√ Dor no corpo.
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5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer
vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
por uma queda. Informe o profissional de saúde
se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço no
qual foi administrada a injeção. Isso acontece
muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos minutos a algumas horas
após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?

O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina
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tudo o que você precisa saber

Gripe

1 Por que vacinar?

2

Vacina Gripe (Influenza)

A gripe é uma doença contagiosa propagada no

É recomendável tomar uma dose da vacina contra

Brasil todos os anos, geralmente entre março e

a gripe todos os anos. Crianças de 6 meses a 8 anos

agosto.

de idade que nunca tomaram a vacina, precisam de

A gripe é causada pelo vírus influenza, sendo

duas doses na primovacinação. Todas as outras

transmitida principalmente por meio de tosse,

pessoas precisam somente de uma dose por ano.

espirros e contato próximo.

A vacina contra a gripe não causa a gripe!

Qualquer pessoa pode pegar a gripe. A gripe ataca

Existem muitos vírus da gripe e eles estão em

repentinamente e pode durar vários dias. Os

constante mutação. Todos os anos é produzida uma

sintomas variam de acordo com a idade, mas podem

nova vacina para proteger as pessoas contra três

incluir febre e calafrios, dor de garganta, dores

ou quatro vírus que tenham mais possibilidade de

musculares, fadiga, tosse, dor de cabeça, coriza e

provocar a doença naquele ano, por isso a importân-

congestão nasal.

cia de se vacinar anualmente.

A gripe também pode causar pneumonia e infecções

Após a vacinação, são necessárias cerca de duas

sanguíneas, bem como diarreia e convulsões em

semanas para que a proteção se desenvolva e essa

crianças. Caso a pessoa tenha um problema

proteção dura até um ano.

cardíaco ou pulmonar, a gripe pode piorá-lo. A gripe
é mais perigosa para alguns grupos de risco, tais
como bebês e crianças pequenas, pessoas com
mais de 65 anos de idade, mulheres grávidas e
pessoas com certas doenças pré-existentes ou
com o sistema imunológico debilitado.
Todos os anos milhares de pessoas no Brasil
morrem de gripe e muitas outras são hospitalizadas.
A vacina contra a gripe pode tornar a gripe menos
grave, caso você seja contaminado e impedir que
você transmita a gripe para seus familiares e outras
pessoas.
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3 Algumas crianças não devem tomar
essa vacina?
A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro
dia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma
vacina não deve tomar outra dose da mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância
não deve tomar nenhuma vacina que contenha
esse componente. Informe o profissional de
saúde se a pessoa que está sendo vacinada
tem quaisquer alergias graves. A maioria das
vacinas contra a gripe, mas não todas, contém
uma pequena quantidade de proteína de ovo.
√ Se você já teve a Síndrome de Guillain-Barré
(também denominada GBS).

4 Riscos de reação à vacina
Como com qualquer medicamento, as vacinas
também podem causar efeitos colaterais.
Eles são nor malmente leves e desa parecem
s o z i n h a s, m a s r e a ç õ e s s é r i a s t a m b é m s ã o
possíveis, mas são raras. A maioria das reações
não são graves:
√Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço
no local da injeção

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no comportamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou

√Tosse

sonolência incomum, normalmente de

√Febre

poucos minutos a algumas horas após

√Dores no corpo

a vacinação.

√Dor de cabeça
√Fadiga

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões
causadas por uma queda. Informe o profissional
de saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à

2

uma vacina são muito raras, cerca de
uma ocorrência em um milhão de doses,
e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a
vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

vacinar é um ato de amor

O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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tudo o que você precisa saber

HEPATITE

A

1 Por que vacinar?

2

Vacina Hepatite A

A hepatite A é uma doença séria do fígado, provo-

A vacina contra a hepatite A é uma vacina inativada,

cada pelo vírus da hepatite A (hepatites A vírus,

sendo necessária a aplicação de 2 doses para uma

HAV). O HAV é transmitido de pessoa para pessoa

proteção duradoura. Essas doses deverão ser

por meio do contato com as fezes de pessoas

aplicadas com pelo menos 6 meses de diferença uma

infectadas, que pode acontecer facilmente quando

da outra.

não se lava as mãos adequadamente, por meio de

As crianças são rotineiramente vacinadas, sendo a

alimentos, água ou objetos contaminados e pela

primeira dose entre 12 e 15 meses de idade e a

falta de saneamento básico em algumas regiões.

segunda dose entre 18 e 24 meses de idade. Adultos

Os sintomas de hepatite A incluem febre, fadiga,

que não foram vacinados anteriormente e desejarem

perda de apetite, enjoo, vômito e dores nas
articulações. Nas crianças ocorre dores fortes no
estômago e diarreia, além da icterícia (pele ou
olhos amarelos, urina escura, evacuações cor de
barro).
Esses sintomas surgem geralmente de 2 a 6
semanas após a exposição ao vírus e normalmente

ficar protegidos contra a hepatite A também podem
tomar a vacina.
A vacina contra a Hepatite A também é comumente
requisitada quando o paciente for viajar para países
onde a doença seja comum.
Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina contra
a hepatite A ao mesmo tempo que outras vacinas.

duram menos de 2 meses, embora algumas
pessoas possam ficar doentes por até 6 meses.
Diferente dos adultos, as crianças muitas vezes

3 Algumas pessoas não devem tomar
essa vacina?

não têm sintomas, mas podem transmitir o vírus

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas

da mesma forma.

vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

A hepatite A pode provocar insuficiência do fígado

√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado

e morte, embora isso seja raro e ocorra mais

para tomar as vacinas poderá voltar em outro

comumente em pessoas com mais de 50 anos de

dia para tomá-las.

idade e em pessoas com outras doenças do fígado,

√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação

como hepatite B ou C.

alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.

1
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√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância
não deve tomar nenhuma vacina que contenha
esse componente. Informe o profissional de
saúde se a pessoa que está sendo vacinada
tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for
realmente necessário).

4 Riscos de reação à vacina

√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma
ocorrência em um milhão de doses, e
geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer

Como com qualquer medicamento, as vacinas

preocupante, como sinais de reações

também podem causar efeitos colaterais. Eles são

alérgicas graves, febre muito alta ou

normalmente leves e desaparecem sozinhas, mas

alterações no comportamento. Os

reações sérias também são possíveis, mas são

sinais de uma reação alérgica grave

raras. A maioria das reações não são graves:

incluem urticária, inchaço no rosto ou

√ Dor ou vermelhidão na pele no local em

garganta, dificuldade para respirar,

que a vacina foi aplicada

taquicardia, tontura e fraqueza ou

√Febre baixa

sonolência incomum, normalmente de

√Dor de cabeça

poucos minutos a algumas horas após

√Cansaço

a vacinação.

Se esses sintomas ocorrerem, eles geralmente

O que devo fazer?

começaram logo depois da injeção e durarão

√ Se suspeitar de uma reação alérgica

1 ou 2 dias.

grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões
causadas por uma queda. Informe o profissional
de saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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tudo o que você precisa saber

A+B

1 Por que vacinar?
A hepatite A é uma doença séria do fígado, provocadapelo vírus da hepatite - vírus HAV. O HAV
é transmitido de pessoa para pessoa por meio
do contato com as fezes de pessoas infectadas,
que pode acontecer facilmente quando não se
lava as mãos adequadamente, por meio de
alimentos, água ou objetos contaminados e pela
falta de saneamento básico em algumas regiões.
Os sintomas de hepatite A incluem febre, fadiga,
perda de apetite, enjoo, vômito e dores nas
articulações. Nas crianças ocorre dores fortes
no estômago e diarreia, além da icterícia (pele
ou olhos amarelos, urina escura, evacuações
cor de barro).
Esses sintomas surgem geralmente de 2 a 6
semanas após a exposição ao vírus e normalmente
duram menos de 2 meses, embora algumas
pessoas possam ficar doentes por até 6 meses.
Diferente dos adultos, as crianças muitas vezes
não têm sintomas, mas podem transmitir o vírus da
m e s m a fo r m a . A h e p a t i t e A p o d e p r ovo c a r
insuficiência do fígado e mor te, embora isso
seja raro.
A hepatite B é uma doença grave do fígado. Essa
infecção é provocada pelo vírus da hepatite B,
podendo causar doença leve, com duração de
algumas semanas, ou pode levar a uma doença
séria e para toda a vida. A infecção pelo vírus da
hepatite B pode ser aguda ou crônica.
A infecção aguda pelo vírus da hepatite B é uma
doença de curto prazo que ocorre nos primeiros
6 meses após a exposição ao vírus da hepatite B.
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Isso pode levar a:
√ Febre, fadiga, perda de apetite, enjoo,
vômito;
√ Dor nos músculos, nas juntas e no
estômago
√ Icterícia (pele ou olhos amarelos, urina
escura, evacuações cor de barro).
A infecção crônica pelo vírus da hepatite B é
uma doença de longo prazo que ocorre quando
o vírus permanece no corpo de uma pessoa.
Muitas pessoas cuja doença evolui para
hepatite B crônica não tem sintomas, mas ainda
assim ela é muito séria e pode levar a:
√ Dano no fígado (cirrose)
√ Câncer do fígado
√ Morte
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Vacina HEPATITE A+B

A vacina contra as hepatites A e B é fabricada com
partes do vírus e não pode causar infecção pelo vírus
da hepatite A ou B. A vacina é geralmente aplicada em
3 doses dentro de um período de 6 meses, sendo licenciada a partir de 1 ano de vida.
As crianças são rotineiramente vacinadas durante a
infância com vacinas separadas. Porém a vacina
combinada da Hepatite A+B pode ser utilizada em
pessoas não vacinadas ou em pessoas que não tiveram
uma resposta imunológica adequada (não-reagente).
O esquema vacinal é de 0 - 1 - 6, sendo a segunda dose
após 1 mês da primeira, e a terceira dose após 6 meses
da primeira dose.

Todas as pessoas (crianças, adolescentes, adultos e
idosos) que ainda não tomaram a vacina também devem
ser vacinados.

por uma queda. Informe o profissional de
saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.

A vacina contra a Hepatite A também é comumente
requisitada quando o paciente for viajar para países
onde a doença seja comum.

√ Algumas pessoas têm dores fortes
no ombro e dificuldade de movimentar o
braço no qual foi administrada a injeção.
Isso acontece muito raramente.

Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina contra
a hepatite A+B ao mesmo tempo que outras vacinas.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia
marcado para tomar as vacinas poderá voltar em
outro dia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
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Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves:
√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço
no local da injeção;
√ Febre;
√ Dor de cabeça;
√ Fadiga.
Se esses sintomas ocorrerem, eles geralmente
começaram logo depois da injeção e durarão 1 ou 2 dias.

5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
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√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente
ocorrem dentro de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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1 Por que vacinar?
A hepatite B é uma doença séria do fígado. Essa
infecção é provocada pelo vírus da hepatite B.
A hepatite B pode causar doença leve, com duração
de algumas semanas, ou pode levar a uma doença
séria e para toda a vida.
A infecção pelo vírus da hepatite B pode ser aguda
ou crônica.
A infecção aguda pelo vírus da hepatite B é uma
doença de curto prazo que ocorre nos primeiros 6
meses após uma pessoa ser exposta ao vírus da
hepatite B. Isso pode levar a:
√ Febre, fadiga, perda de apetite, enjoo e vômito.
√ Dor nos músculos, nas juntas e no estômago.
√ Icterícia (pele ou olhos amarelos, urina escura,
evacuações cor de barro).
√ A infecção crônica pelo vírus da hepatite B é uma
doença de longo prazo que ocorre quando o vírus da
hepatite B permanece no corpo de uma pessoa.
Muitas pessoas cuja doença evolui para hepatite B
crônica não tem sintomas, mas ainda assim ela é
muito séria e pode levar a:
√ Dano no fígado (cirrose)
√ Câncer do fígado
√ Morte
As pessoas com a infecção crônica podem transmitir
o vírus da hepatite B para outras pessoas, mesmo
quando elas não se sentem ou parecem doentes.
Cerca de 90% dos bebês que contraem hepatite B
ficam cronicamente infectados e cerca de 1 em 4
deles morre.
A hepatite B é transmitida quando o sangue, sêmen
ou outro líquido corporal infectado pelo vírus
da hepatite B penetra no corpo de uma pessoa
que não está infectada. As pessoas podem ficar
infectadas pelo vírus por:

1

vacinar é um ato de amor

√ Nascimento (um bebê cuja mãe está infectada pode
pegar a infecção no parto ou depois de nascer).
√ Compartilhar itens como lâminas de barbear ou escovas de dente com uma pessoa infectada.
√ Contato com o sangue ou feridas abertas de uma
pessoa infectada.
√ Sexo com um parceiro infectado.
√ Compartilhar agulhas, seringas ou outro equipamento
para injeção de drogas.
√ Exposição a sangue de picadas de agulhas ou outros
instrumentos afiados.
A vacina contra a hepatite B pode prevenir a hepatite B e
suas consequências, incluindo câncer do fígado e cirrose.
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Vacina Hepatite B

A vacina contra a hepatite B é fabricada com partes
do vírus da hepatite B. Ela não pode causar infecção
pelo vírus da hepatite B. A vacina é geralmente aplicada em 3 ou 4 doses durante um período de 6 meses.
Os bebês devem tomar a sua primeira dose da vacina
contra a hepatite B ao nascer e normalmente concluirão
a série com 6 meses de idade.
Todas as crianças e adolescentes com menos de 19
anos de idade que ainda não tomaram a vacina
também devem ser vacinados.
A vacina contra a hepatite B é recomendada para
adultos não vacinados que estiverem em risco de
infecção pelo vírus da hepatite B, incluindo:
√ Pessoas cujos parceiros sexuais tenham hepatite B.
√ Pessoas sexualmente ativas que não estejam em uma
relação monógama de longo prazo.
√ Pessoas buscando avaliação ou tratamento para uma
doença sexualmente transmissível.
√ Homens que tenham contato sexual com outros homens.
√ Pessoas que compartilhem agulhas, seringas ou outro
equipamento para injeção de drogas.
√ Pessoas que tenham contato doméstico com alguma
pessoa infectada pelo vírus da hepatite B.
√ Trabalhadores da área de saúde e segurança pública
em risco de exposição a sangue ou líquidos corporais.

√ Residentes e equipes de instituições para pessoas
com deficiência de desenvolvimento.
√ Pessoas em instituições correcionais.
√ Vítimas de assalto ou abuso sexual.
√ Viajantes para regiões com maiores taxas de hepatite B.
√ Pessoas com doença crônica do fígado, doença renal,
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (human
immunodeficiency vírus, HIV) ou diabetes.
√ Qualquer pessoa que deseje se proteger contra a
hepatite B ao mesmo tempo que outras vacinas.
Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina contra a
hepatite B ao mesmo tempo que outras vacinas.

Algumas pessoas não devem tomar
3 essa vacina?
A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado para
tomar as vacinas poderá voltar em outrodia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina não
deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica grave
(com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente. Informe o profissional de saúde se a pessoa
que está sendo vacinada tem quaisquer alergias
graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só deve
ser usada durante a gravidez se for realmente
necessário).

4 Riscos de reação à vacina
Como com qualquer medicamento, as vacinas
também podem causar efeitos colaterais.
Eles são nor malmente leves e desa parecem
s o z i n h a s, m a s r e a ç õ e s s é r i a s t a m b é m s ã o
possíveis, mas são raras. A maioria das reações
não são graves:
√ Dor ou vermelhidão na pele no local
em que a vacina foi aplicada
√Febre baixa
√Dor de cabeça
√Cansaço
Se esses sintomas ocorrerem, eles geralmente
começaram logo depois da injeção e durarão
1 ou 2 dias.

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
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√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões
causadas por uma queda. Informe o profissional
de saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso
acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma
ocorrência em um milhão de doses, e
geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?

O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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HERPES
ZÓSTER

1 Por que vacinar?

Em cerca de 1 a cada 5 pessoas, a dor grave pode
continuar, mesmo depois da erupção cutânea ter

A herpes-zóster (também conhecida como cobreiro)

desaparecido. Esta dor de longa duração é chamada

é uma erupção cutânea dolorosa e frequentemente

de neuralgia pós-herpética (NPH). Estudos revelaram

com bolhas. É causada pelo vírus Varicella zoster,

que a vacina reduz em 50% o risco de cobreiro em

o mesmo vírus que causa a catapora. Depois que

pessoas com 60 anos ou mais, como também pode

você tem catapora, o vírus fica inoculado no seu

reduzir a probabilidade de NPH e diminuir a dor em

corpo e pode causar cobreiro alguns anos mais

pessoas que ainda têm cobreiro depois de terem sido

tarde na sua vida.

vacinadas.

Não é possível você pegar o cobreiro de outra pessoa.
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Vacina HERPES-ZÓSTER

No entanto, uma pessoa que nunca teve catapora

A recomendação atual é de dose única para adultos

(ou nunca tomou a vacina contra catapora) pode

a partir de 50 anos de idade.

pegar catapora de alguém com herpes-zóster.
Uma erupção cutânea causada por herpes-zóster
normalmente aparece de um lado do rosto ou do

3

Algumas pessoas não devem tomar
essa vacina?

corpo e se cura em 2 a 4 semanas. O sintoma

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas

principal é a dor, que pode ser grave. Outros

vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

sintomas podem incluir febre, dor de cabeça,

√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado

calafrios e desconfor to no estômago. Muito

para tomar as vacinas poderá voltar em outro

raramente, uma infecção causada por cobreiro

dia para tomá-las.

pode resultar em pneumonia, problemas de audição,

√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação

cegueira, encefalite ou morte.

alérgica com risco de vida após tomar uma vacina

O cobreiro é muito mais comum em pessoas com
mais de 50 anos do que em pessoas mais jovens e
o risco aumenta com a idade. Também é mais comum
em pessoas nas quais o sistema imune esteja enfraquecido por causa de alguma doença ou pelo uso de
medicamentos como esteroides ou quimioterapia.
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não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância
não deve tomar nenhuma vacina que contenha
esse componente. Informe o profissional de
saúde se a pessoa que está sendo vacinada
tem quaisquer alergias graves.

√ Se tiver tomado qualquer outra vacina de
vírus vivos nas últimas 4 semanas.

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas
também podem causar efeitos colaterais.

√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

Eles são nor malmente leves e desa parecem

√ Qualquer sintoma que possa parecer

s o z i n h a s, m a s r e a ç õ e s s é r i a s t a m b é m s ã o

preocupante, como sinais de reações

possíveis, mas são raras. A maioria das reações

alérgicas graves, febre muito alta ou

não são graves.

alterações no compor tamento. Os

Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações

sinais de uma reação alérgica grave

adversas são tardias, nor malmente entre 5 e

incluem urticária, inchaço no rosto ou

20 dias após a vacinação. Os sintomas mais

garganta, dificuldade para respirar,

comuns relatados foram:

taquicardia, tontura e fraqueza ou

√ Vermelhidão na pele, dor, inchaço ou
coceira no local da injeção.
√ Dor de cabeça.
√ Em casos raros, a vacina contra herpes-

sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?

-zóster pode causar uma erupção cutânea

√ Se suspeitar de uma reação alérgica

semelhante ao cobreiro.

grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões
causadas por uma queda. Informe o profissional
de saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina são
muito raras, cerca de uma ocorrência em um
milhão de doses, e geralmente ocorrem dentro
de poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
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próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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Difteria

1 Por que vacinar?
Esta vacina pode proteger o seu bebê contra 6
doenças típicas da infância:
Difteria: Os sintomas incluem a formação de uma
membrana espessa no fundo da garganta que pode
dificultar a respiração. Pode causar problemas
respiratórios, paralisia e insuficiência cardíaca.
Tétano: Os sintomas incluem a contração dolorosa
dos músculos, geralmente em todo o corpo. Pode
causar enrijecimento da mandíbula que dificulta
abrir a boca e engolir. O tétano mata uma em cada
cinco pessoas infectadas.
Pertússis (Coqueluche): Os sintomas incluem crises
de tosse violenta, e o bebê sente dificuldades para
comer, beber e respirar. As crises podem durar
várias semanas. A coqueluche pode causar pneumonia, convulsões, lesão cerebral ou morte.
Hib (haemophilus influenzae tipo b): Os sintomas
podem incluir febre, dor de cabeça, rigidez do
pescoço, tosse e falta de ar. Pode causar meningite,
pneumonia, infecções no sangue, nas articulações,
nos ossos e nas membranas que revestem o coração,
lesão cerebral e surdez.
Hepatite B: Os sintomas incluem cansaço, diarreia
e vômito, icterícia (pele e olhos amarelados) e dores
nos músculos, nas articulações e no abdômen. Mas
geralmente não há nenhum sinal nem sintoma. A
hepatite B pode causar lesão no fígado e câncer.
Algumas pessoas desenvolvem uma infecção crônica
(a longo prazo). Elas podem não apresentar sintomas,
mas podem transmitir a infecção a outras pessoas.
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Tétano

Pertússis

Hepatite
B

Haemophilus

Poliomielite

Poliomielite: Os sintomas podem ser parecidos aos
da gripe ou a pessoa pode não apresentar nenhum
sinal nem sintoma. A poliomielite pode causar
paralisia permanente (incapacidade de mover um
braço ou uma perna, e as vezes até incapacidade
de respirar) e a morte.
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Vacina Hexavalente

A HEXAVALENTE é uma vacina combinada. São 6
vacinas em uma única injeção! As vacinas combinadas são tão seguras e eficazes quanto as vacinas
individuais e significam menos injeções para o seu
bebê!
Cada vacina possui um esquema de doses recomendadas, porém a Hexavalente pode ser utilizada aos
2 meses, 4 meses, 6 meses e aos 15 meses de idade.
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Algumas crianças não devem tomar
essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma criança que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro
dia para tomá-las.
√ Qualquer criança que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma criança que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não
deve tomar nenhuma vacina que contenha esse
componente. Algumas destas vacinas contêm
neomicina, estreptomicina, levedura, lactose,
sacarose ou látex.

Informe o profissional de saúde se seu filho tiver
alguma alergia grave ou se alguma vez tiver tido
uma reação grave após tomar uma vacina.
Informe o profissional de saúde se o seu filho tiver
tido alguma das seguintes reações após uma dose
da Hexavalente:

√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à
uma vacina são muito raras, cerca de uma
ocorrência em um milhão de doses, e
geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.

√ Uma doença do cérebro ou do sistema nervoso
no espaço de 7 dias após a vacinação.

√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

√ Chorou sem parar por 3 horas ou mais.
√ Teve uma convulsão ou um colapso.
√ Teve febre acima de (40,5 °C).
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Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves:
√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço no
local onde a injeção foi aplicada.
√ Irritabilidade.
√ Perda de apetite.
√ Febre.
Normalmente ocorrem logo após a aplicação da
vacina e desaparecem após um ou dois dias.
Por conter componentes acelulares, a taxa de reatividade é reduzida em quase 90%.

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões
causadas por uma queda. Informe o profissional
de saúde se sentir tontura ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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6

E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

HPV

tudo o que você precisa saber

HPV
1 Por que vacinar?
A vacina contra o HPV previne a infecção por tipos
de papilomavírus humano (human papilomavírus,
HPV) que estão associados a muitos tipos de câncer,
incluindo:
√ Câncer cervical em mulheres***
√ Cânceres vaginais e vulvares em mulheres.
√ Câncer anal em mulheres e homens.
√ Câncer na língua e garganta em mulheres
e homens.
√ Câncer de pênis em homens.
Além disso, a vacina contra o HPV previne a infecção
por tipos de HPV que causam verrugas genitais tanto
em mulheres como em homens.
A cada ano cerca de 12.000 mulheres desenvolvem
câncer cervical e cerca de 4.000 morrem em consequência dele. A vacina contra o HPV pode prevenir
a maioria desses casos de câncer cervical.
A infecção por HPV geralmente resulta de contato
sexual, e a maioria das pessoas será infectada em
algum momento de sua vida. Cerca de 14 milhões
de pessoas, incluindo adolescentes, são infectados
todos os anos. A maioria das infecções desaparece
sozinha e não causa problemas sérios, mas milhares
de mulheres e homens desenvolvem câncer e outras
doenças resultantes do HPV.
***A vacina não substitui os exames para detecção
de câncer cervical. Esta vacina não protege
contra todos os tipos de HPV que podem causar
câncer. As mulheres devem fazer Papanicolau
periodicamente.
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Vacina HPV

A vacina contra o HPV é recomendada para homens
e mulheres. Há duas vacinas contra o HPV disponíveis,
a bivalente (contra os sorotipos 16 e 18) e a quadrivalente (contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18).
A bivalente é recomendada somente para mulheres,
principalmente as que possuem histórico familiar de
câncer cervical. Já a quadrivalente é para ambos os
sexos.
Independente do produto utilizado, as doses
recomendadas são:
√ Entre 9 e 14 anos: 2 doses com intervalo de
6-12 meses entre elas.
√ A partir de 15 anos: 3 doses, sendo intervalo
de 2 meses entre e a 1ª e a 2ª dose e 6 meses 1ª
para a 3ª dose.
Ela é rotineiramente aplicada em crianças a partir dos
9 anos de idade, mas pode ser aplicada até 26 anos de
idade em homens e até 45 anos de idade em mulheres.

3

Algumas pessoas não devem tomar
essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado para
tomar as vacinas poderá voltar em outro dia para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida (só deve ser usada
durante a gravidez se for realmente necessário).
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Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente

√ Qualquer sintoma que possa parecer

leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias

preocupante, como sinais de reações

também são possíveis, mas são raras. A maioria das

alérgicas graves, febre muito alta ou

reações não são graves:

alterações no compor tamento. Os

√ Dor, vermelhidão ou inchaço no
local onde a injeção foi aplicada.
√ Febre.
√ Dor de cabeça.

sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:

a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não

Problemas que podem surgir após a administração

possa esperar, vá para o hospital mais

de qualquer vacina injetável:

próximo. Caso contrário, ligue para o

√ As pessoas às vezes desmaiam após um

seu médico.

procedimento médico, incluindo a vacinação.

√ Depois, a reação deve ser comunicada

Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos

ao “Sistema de Relatórios de Eventos

pode ajudar a evitar desmaios e lesões

Adversos Relacionados a Vacinas” da

causadas por uma queda. Informe o profissional

Secretaria da Saúde. Esse relatório deve

de saúde se sentir tontura ou tiver alterações

ser preenchido pelo seu médico ou pela

de visão ou zumbido nos ouvidos.

clínica onde foi vacinado.

√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço
no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina
são muito raras, cerca de uma ocorrência em
um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.
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7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

MENINGOCÓCICA
ACWY

tudo o que você precisa saber

ACWY

1 Por que vacinar?

2

Vacina Meningocócica - ACWY

A doença meningocócica é uma doença grave causada
por um tipo de bactéria denominada Neisseria
meningitidis. Pode causar a meningite (infecção
das membranas que revestem o cérebro e a medula
espinhal) e infecções do sangue. A doença meningocócica muitas vezes manifesta-se sem aviso,
mesmo em pessoas saudáveis. Ela pode ser tranmitida de pessoa para pessoa por contato próximo
(tosse ou beijo) ou por contato prolongado, principalmente entre pessoas que moram na mesma casa.

A vacina meningocócica dos sorogrupos A, C, W, e Y
é recomendada rotineiramente no calendário de
vacinação da criança, porém é indicada para adolescentes e adultos, inclusive:

Existem pelo menos 12 tipos de N. meningitidis,
denominados “sorogrupos”. Os sorogrupos A, B, C, W
e Y causam a maioria das doenças meningocócicas.
Qualquer pessoa pode contrair a doença
meningocócica, tais como:

√ Qualquer pessoa que esteja morando ou
viajando para uma parte do mundo onde a
doença meningocócica é comum, como
partes da África;

√ Bebês com menos de um ano de idade,
√ Adolescentes e adultos jovens, principalmente entre 16 e 23 anos de idade.
√ Pessoas com problemas de saúde que
afetam sistema imunológico.
√ Pessoas que estejam em risco devido a
um surto na comunidade
Mesmo quando tratada, a doença meningocócica
mata de 10 a 15 pessoas em cada 100 pessoas
infectadas. Das que sobrevivem, quase 20% sofrem
deficiências, como a perda da audição, danos
cerebrais, danos renais, amputações e problemas
do sistema nervoso.
As vacinas contra Meningite Meningocócica ACWY
podem ajudar a prevenir a doença meningocócica
causada pelos sorogrupos A, C, W e Y. Uma vacina
meningocócica diferente encontra-se disponível para
ajudar a proteger as pessoas contra o sorogrupo B.
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√ Pessoas em risco por causa de um surto de
doença meningocócica do sorogrupo A, C, W
ou Y;
√ Qualquer pessoa que tenha alguma
deficiência no baço ou que o tenha sido
retirado;

Há três vacinas contra a doença meningocócica dos
sorogrupos A, C, W e Y disponíveis. O profissional de
saúde responsável pela vacinação indicará qual o
melhor produto a ser utilizado de acordo com o
histórico vacinal de cada pessoa.
O esquema recomendado de doses varia conforme a
faixa etária do paciente.
√ Para bebês a partir de 3 meses, a indicação é
de 3 a 4 doses (3 meses, 5 meses, ‘7 meses’ e
reforço aos 12 meses);
√ Para bebês a partir de 9 meses, a indicação é
de 2 a 3 doses (2 doses com intervalo de 60 dias
entre elas e ‘reforço aos 12 meses’)
√ Para crianças, adolescentes e adultos a partir
de 1 ano, recomenda-se dose única.
Existe a necessidade de reforço a cada 5 anos para
crianças e adolescentes até 19 anos de idade.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia
para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida (só deve ser usada
durante a gravidez se for realmente necessário).

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves:
√ Dor, vermelhidão ou inchaço no local onde
a injeção foi aplicada.
√ Febre.
√ Diarréia

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
evitar desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina são
muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão
de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

MENINGOCÓCICA B

1 Por que vacinar?
A doença meningocócica é uma doença grave causada
por um tipo de bactéria denominada Neisseria
meningitidis. Pode causar a meningite (infecção
das membranas que revestem o cérebro e a medula
espinhal) e infecções do sangue. A doença meningocócica muitas vezes manifesta-se sem aviso,
mesmo em pessoas saudáveis. Ela pode ser tranmitida de pessoa para pessoa por contato próximo
(tosse ou beijo) ou por contato prolongado, principalmente entre pessoas que moram na mesma casa.
Existem pelo menos 12 tipos de N. meningitidis,
denominados “sorogrupos”. Os sorogrupos A, B, C, W
e Y causam a maioria das doenças meningocócicas.
Qualquer pessoa pode contrair a doença
meningocócica, tais como:
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√ Qualquer pessoa que tenha alguma
deficiência no baço ou que o tenha sido
retirado;
O esquema recomendado de doses varia conforme a
faixa etária do paciente.
√ Para bebês de 2 a 5 meses, a indicação é
de 3 doses (intervalo de 2 meses e
reforço após 1 ano);
√ Para bebês de 3 a 5 meses, a indicação é
de 2 doses (intervalo de 2 meses e
reforço após 1 ano);
√ Para bebês de 6 a 23 meses, a indicação é
de 2 doses (intervalo de 2 meses e
reforço após 1 ano);

√ Pessoas com problemas de saúde que
afetam sistema imunológico.
√ Pessoas que estejam em risco devido a
um surto na comunidade
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Vacina Meningocócica B

√ Pessoas em risco por causa de um surto de
doença meningocócica do sorogrupo B.

√ Adolescentes e adultos jovens, principalmente entre 16 e 23 anos de idade.

As vacinas contra Meningite Meningocócica B pode
ajudar a prevenir a doença meningocócica causada
pelos sorogrupos B. Outras vacinas meningocócicas
diferentes encontram-se disponíveis para ajudar a
proteger as pessoas contra os sorogrupos A, C, W, e Y.

B

A vacina meningocócica dos sorogrupo B é recomendada rotineiramente no calendário de vacinação
da criança, porém é indicada para adolescentes e
adultos de até 50 anos, inclusive:

√ Bebês com menos de um ano de idade,

Mesmo quando tratada, a doença meningocócica
mata de 10 a 15 pessoas em cada 100 pessoas
infectadas. Das que sobrevivem, quase 20% sofrem
deficiências, como a perda da audição, danos
cerebrais, danos renais, amputações e problemas
do sistema nervoso.
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tudo o que você precisa saber

√ Para maiores de 2 anos (duas doses
sem reforço).
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Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia
para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação
alérgica grave (com risco de vida) a uma
substância não deve tomar nenhuma vacina que
contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que
está sendo vacinada tem quaisquer alergias
graves.
√ Se você estiver grávida (só deve ser
usada durante a gravidez se for realmente
necessário).
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Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves:
√ Dor, vermelhidão ou inchaço no local onde
a injeção foi aplicada.
√ Cansaço ou fadiga
√ Dor de cabeça
√ Dores nos músculos ou nas articulações
√ Febre e calafrios
√ Enjoo e diarreia

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração

√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina são
muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão
de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
evitar desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

vacina

Pentavalente
tudo o que você precisa saber

Difteria

1 Por que vacinar?
Estas vacinas podem proteger o bebê contra 5 doenças
típicas da infância:
DIFTERIA
Os sinais e sintomas incluem a formação de uma membrana espessa no fundo da garganta que pode dificultar
a respiração. A difteria pode causar problemas respiratórios, paralisia e insuficiência cardíaca.
TÉTANO
Os sinais e sintomas incluem a contração dolorosa dos
músculos, geralmente em todo o corpo. O tétano pode
causar enrijecimento da mandíbula que dificulta abrir a
boca ou engolir. O tétano mata uma em cada cinco
pessoas infectadas.
PERTÚSSIS (coqueluche ou tosse comprida)
Os sinais e sintomas incluem crises de tosse violenta que
criam ao bebê dificuldades para comer, beber e respirar.
As crises podem durar várias semanas. A pertússis pode
causar pneumonia, convulsões, lesão cerebral ou morte.
HIB (haemophilus influenzae tipo b)
Os sinais e sintomas podem incluir febre, dor de cabeça,
rigidez do pescoço, tosse e falta de ar. Em casos ligeiros
pode não haver sinais nem sintomas. A Hib pode causar
meningite (uma infecção das membranas que revestem
o cérebro e a medula espinhal);pneumonia; infecções no
sangue, nas articulações, nos ossos e nas membranas
que revestem o coração; lesão cerebral e surdez.
PÓLIO
Os sinais e sintomas podem incluir sintomas parecidos
aos da gripe ou a pessoa pode não apresentar nenhum
sinal nem sintoma. A pólio pode causar paralisia permanente (incapacidade de mover um braço ou uma perna
e a incapacidade de respirar) e a morte.
Estas três vacinas podem salvar o seu bebê de até 5
doenças.
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Tétano

Pertússis

Hib

Pólio

O profissional de saúde pode oferecer algumas destas
vacinas combinadas, ou seja, várias vacinas em uma
única aplicação. As vacinas combinadas são tão seguras
e eficazes quanto as vacinas individuais e podem significar menos injeções para o seu bebê.

CALENDÁRIO
VACINA
DTaP
Difteria
Tétano
Pertússis

Pólio

Hib
(Haemophilus
influenzae tipo b)

No
DOSES

5

4

3 ou 4

IDADE

OBS.

2 meses
4 meses
6 meses
15/18 meses
4 a 6 anos

Algumas crianças não
devem tomar a vacina
contra a pertússis.
Elas podem tomar
a DT (difteria e tétano)

2 meses
4 meses
6/18 meses
4 a 5 anos

Pode ser aconselhável
uma dose adicional da
vacina contra a pólio
antes de viajar
para certos países.

2 meses
4 meses
6 meses
12/15 meses

Existem várias vacinas
contra a Hib. Com uma
delas, não é
necessário tomar
a dose dos 6 meses.

2 Algumas crianças não devem tomar
certas vacinas ?
A maior parte das crianças podem tomar todas estas
vacinas sem correr qualquer risco. Mas há exceções:
- Uma criança que esteja doente no dia marcado para
tomar as vacinas poderá ter de voltar noutro dia para
tomá-las.
- Qualquer criança que tenha tido uma relação alérgica
com risco de vida após tomar uma vacina não deve
tomar outra dose dessa vacina.
- Uma criança que tenha uma reação alérgica grave
(com risco de vida) a uma substância não deve tomar
nenhuma vacina que contenha essa substância.

- Algumas destas vacinas contêm neomicina, estreptomicina, levedura, lactose, sacarose ou látex. Informe o
médico se o seu filho tiver alguma alergia grave ou se
alguma vez teve uma reação grave após tomar uma vacina.
- Informe seu médico se seu filho tiver alergia grave aos
antibióticos neomicina, estreptomicina ou polimixina B.
- Se seu filho tiver tido alguma das seguintes reações, após
ter recebido previamente uma dose da DTaP:
√ Uma doença do cérebro ou do sistema nervoso
no espaço de 7 dias após a vacinação;
√ Chorou sem parar por 3 horas ou mais,
√ Teve uma convulsão ou um colapso,
√ Febre acima de (40,5 °C).

3 Riscos de reação à vacina
Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos secundários. A maioria das reações
não são graves:
√ Sensibilidade;
√ Vermelhidão ou inchaço no local onde a injeção
foi aplicada
√ Febre ligeira.
Estas reações, normalmente ocorrem logo após serem
aplicadas e desaparecem passado um ou dois dias.
Dependendo da vacina, esses efeitos ocorrem em cerca
da metade das pessoas que são vacinadas.
As vacinas contra a pólio e Hib são associadas apenas a
estas reações ligeiras. Outras vacinas infantis são associadas a outros problemas adicionais como:
Vacina DTaP
- Problemas ligeiros
√ Agitação (manhã) (até 1 em cada 3 crianças);
√ Cansaço ou perda de apetite (até 1 em cada 10);
√ Vômito (até 1 em cada 50),
√ Inchaço de todo o braço ou perna por 1 a 7 dias
(até 1 em cada 30) geralmente após a 4ª ou 5ª dose.
- Problemas moderados:
√ Convulsões (1 em cada 14.000 crianças),
√ Choro sem parar por até 3 horas ou mais (até 1 em
cada 1.000), febre acima de (40,5 °C) (1 em cada
16.000 crianças).
- Problemas grave:
√ Tem havido relatos de convulsões a longo prazo,
coma, diminuição da consciência e lesão cerebral
permanente após a vacinação com a DTaP. Estes
casos são raros.
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4 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar
a evitar desmaios e lesões causadas por uma
queda. Informe o médico se sentir tonteiras ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro e
dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma reação
alérgica grave. Essas reações à uma vacina são
muito raras, estimando-se cerca de uma ocorrência
em um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
Assim como ocorre com qualquer medicamento, existe
uma possibilidade muito remota de a vacina causar
lesões graves ou morte.
A segurança das vacinas é continuamente controlada.

5 E se houver uma reação grave
O que devo observar?
√ Observe qualquer coisa que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas graves, febre muito alta ou alterações no comportamento.
Os sinais de uma reação alérgica grave incluem urticária,
inchaço no rosto ou garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza – normalmente de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se pensa tratar-se de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar, vá
para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada ao
“Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu médico
ou enfermeira da clínica onde foi vacinado.

6 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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13V

Vacina Pneumocócica 13V

A vacinação protege crianças e adultos contra a

A vacina pneumocócica conjugada protege contra 13

doença pneumocócica. Essa doença é provocada

tipos de bactérias pneumocócicas. A PCV13 é aplicada

por bactérias que podem ser transmitidas de pessoa

na rotina do calendário de vacinas infantil. Ela não tem

para pessoa por contato próximo. Ela pode causar

limite de idade e deve ser aplicada em todos os indivíduos

febre, calafrios, tosse e dor no peito, além de
meningite, infecções no sangue e nos ouvidos,

que não receberam a vacina.

pneumonia, surdez e lesão cerebral.

Indivíduos que apresentam comorbidades, tem indicação

A pneumonia pneumocócica é mais comum entre

para a vacina.

adultos. Cerca de 18.000 adultos mais velhos
morrem de doença pneumocócica a cada ano nos
Estados Unidos. A meningite pneumocócica pode
causar surdez e dano cerebral, e mata cerca de 1

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

em 10 crianças que pegam a doença.

A maior parte das crianças podem tomar todas estas

Qualquer pessoa pode pegar doença pneumocócica,

vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

mas crianças com menos de 2 anos e adultos com

√ Qualquer pessoa que já tenha tido uma reação

65 anos ou mais, pessoas com doenças pré-existen-

alérgica com risco de morte a uma dose desta vacina,

tes e fumantes de cigarros são os que correm mais

a uma vacina pneumocócica anterior PCV7 ou a

risco.

qualquer vacina que contenha toxóide da difteria não

O tratamento de infecções pneumocócicas com

deve tomar a PCV13.

penicilina e outros medicamentos não é tão eficaz

√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado

como costumava ser, pois algumas cepas causa-

para tomar a vacina poderá voltar em outro dia para

doras da doença ficaram resistentes a esses

tomá-la.

medicamentos. Isso torna a prevenção da doença

√ Qualquer criança que tenha tido uma relação

pela vacina ainda mais importante.

alérgica com risco de vida após tomar uma vacina não

Desde que a vacina foi desenvolvida, a doença

deve tomar outra dose da mesma.

pneumocócica grave nas crianças caiu 88%.

1

vacinar é um ato de amor

√ Uma criança que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não
deve tomar nenhuma vacina que contenha esse
componente. Informe o profissional de saúde se
a pessoa que está sendo vacinada tem quaisquer
alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for realmente necessário).

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves.
Os sintomas relatados após a PCV13 variam de acordo
com a idade dos pacientes. As reações adversas mais
comuns relatados em crianças foram:
√ Sonolência
√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço no local
onde a injeção foi aplicada,
√ Irritabilidade,
√ Perda de apetite,
√ Febre.
Os adultos relatam dor, vermelhidão e inchaço no local
da injeção; além disso, febre baixa, fadiga, dor de cabeça,
calafrios ou dor muscular.

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração

√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina são
muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão
de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações
alérgicas graves, febre muito alta ou
alterações no compor tamento. Os
sinais de uma reação alérgica grave
incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar,
taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum, normalmente de
poucos minutos a algumas horas após
a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica
grave ou outra emergência que não
possa esperar, vá para o hospital mais
próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos
Adversos Relacionados a Vacinas” da
Secretaria da Saúde. Esse relatório deve
ser preenchido pelo seu médico ou pela
clínica onde foi vacinado.

de qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
evitar desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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Por que vacinar?

A vacinação pode proteger idosos (algumas crianças,
jovens e adultos também) contra a doença pneumocócica. Ela é uma doença provocada por bactérias
que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa
por contato próximo. Pode causar infecções do
ouvido, e também pode levar a infecções mais sérias
do pulmão (pneumonia), do sangue (bacteremia) e
meningites. A meningite pode causar surdez e dano
cerebral, podendo ser fatal.

A maioria das pessoas precisam de apenas de uma dose

Qualquer pessoa pode pegar a doença pneumocócica,
mas crianças com menos de 2 anos e idosos com
65 anos ou mais, pessoas com doenças pré-existentes
e fumantes de cigarros são os que correm mais risco.
Cerca de 18.000 idosos morrem de doença pneumocócica a cada ano no Brasil.

a 3 semanas depois de tomar a vacina.

O tratamento de infecções pneumocócicas com
penicilina e outros medicamentos não é tão eficaz
como costumava ser, pois algumas cepas causadoras
da doença ficaram resistentes a esses medicamentos.
Isso torna a prevenção da doença pela vacina ainda
mais importante.

da vacina Pneumocócica 23-valente. Recomenda-se uma
segunda dose para certos grupos de risco. Pessoas com
65 anos ou mais devem tomar uma dose mesmo se já
tiverem tomado uma ou mais doses da vacina antes de
chegarem aos 65. Recomenda-se uma dose de reforço
após 5 anos para idosos acima de 65 anos.
A maioria dos adultos sadios desenvolvem proteção em 2

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Qualquer pessoa que já tenha tido uma
reação alérgica com risco de mor te a uma
d o s e d e s t a va c i n a , a u m a va c i n a p n e u m cócica anterior PCV7, PCV13 ou a qualquer
vacina que contenha toxóide da difteria não

2

Vacina Pneumocócica Conjugada

deve tomar a PCV23.

23-valente

√ Uma pessoa que esteja doente no dia

A vacina pneumocócica 23-valente protege contra 23
tipos de bactérias pneumocócicas. Ela não prevenirá
todas as doenças pneumocócicas. A vacina é recomendada para:

1

marcado para tomar a vacina poderá voltar
em outro dia para tomá-la.
√ Qualquer criança que tenha tido uma

√ Todos os idosos com 65 anos de idade ou mais

relação alérgica com risco de vida após tomar

√ Qualquer pessoa entre 2 e 64 anos de idade com
problemas de saúde de longo prazo ou sistema
imune enfraquecido.

uma vacina não deve tomar outra dose da
√ Crianças com menos de 2 anos de idade

√ Indivíduos que fumam cigarros ou têm asma.

não devem receber esta vacina.

vacinar é um ato de amor

mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não deve
tomar nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando
(só deve ser usada durante a gravidez se for realmente necessário).

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves:
√ Os sintomas relatados após a PCV23 variam
de acordo com a idade dos pacientes. As reações
adversas mais comuns relatados foram:
√ Sonolência
√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço no local
onde a injeção foi aplicada,
√ Irritabilidade,
√ Perda de apetite,
√ Febre.
Os adultos relatam dor, vermelhidão e inchaço no
local da injeção; além disso, febre baixa, fadiga,
dor de cabeça, calafrios ou dor muscular.

5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
por uma queda. Informe o profissional de saúde
se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores for tes no
ombro e dificuldade de movimentar o braço no
qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito
raramente.
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√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente
ocorrem dentro de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7

Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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POLIOMIELITE

1 Por que vacinar?
A vacinação pode proteger as pessoas contra a
poliomielite. A poliomielite é uma doença causada
por um vírus. Ela é transmitida principalmente por
contato de pessoa para pessoa. Ela também pode
ser transmitida pelo consumo de alimentos ou
bebidas contaminados com fezes de uma pessoa
infectada.
A maioria das pessoas infectadas por poliomielite
não apresenta sintomas e muitas se recuperam
sem complicações. Mas, ás vezes, pessoas que
contraem poliomielite podem desenvolver paralisia
(não conseguem mover os braços ou as pernas).
A poliomielite pode resultar em incapacidade
permanente. A poliomielite também pode causar
a morte, geralmente pela paralisação dos músculos
usados para respirar.
Ela paralisou e matou milhares de pessoas todos
os anos antes que a vacina contra a poliomielite
fosse introduzida em 1955. Não há cura para
infecção pelo vírus da poliomielite, mas ela pode
ser prevenida por vacinação.
A poliomielite foi eliminada do Brasil. Mas ela ainda
ocorre em outras par tes do mundo. Uma única
pessoa infectada pelo vírus da poliomielite vinda
de outro país poderia trazer a doença de volta para
o Brasil se não estivéssemos protegidos pela
vacinação. Se o esforço de eliminar a doença do
mundo for bem-sucedido, algum dia não precisaremos mais da vacina contra a poliomielite. Até
esse dia, precisamos continuar vacinando as
crianças.
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Vacina Poliomielite

A vacina inativada contra a poliomielite (IPV) (Inactivated
Polio Vaccine) pode prevenir a poliomielite.
A maioria das pessoas deve tomar a IPV quando crianças.
As doses de IPV são geralmente aos 2, 4, 6 a 18 meses,
e aos 4 a 6 anos de idade.
O esquema pode ser diferente para algumas crianças
(incluindo as que forem viajar para certos países e as
que receberem IPV como parte de uma vacina combinada). Seu profissional da saúde pode lhe dar mais
informações.
Quando adultos não precisa da IPV, pois eles já foram
vacinados contra poliomielite quando crianças. Mas
alguns adultos têm risco maior e devem pensar em se
vacinar contra a poliomielite, incluindo:
√ Pessoas que viajarem para certas partes
do mundo.
√ Trabalhadores de laboratório com a possibilidade de lidar com o vírus da poliomielite.
√ Trabalhadores da área da saúde que tratam
pacientes com poliomielite.
Esses adultos com risco maior podem precisar de 1 a
3 doses de IPV, dependendo de quantas doses eles
tomaram no passado.
Não há riscos conhecidos de se tomar a IPV ao mesmo
tempo que outras vacinas.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

Informe à pessoa que está administrando a vacina:
√ Se você tem alguma alergia grave e que pode
ser fatal.

Caso já tenha tido uma reação alérgica
potencialmente fatal após uma dose de IPV, ou
se tiver uma alergia grave a qualquer componente
dessa vacina, você não deverá ser vacinado.
Pergunte ao seu profissional de saúde ele poderá
lhe informar sobre os ingredientes da vacina.
√ Se você não estiver se sentindo bem.
Se você estiver com uma doença leve, como um
resfriado, você provavelmente poderá tomar a
vacina hoje. Se você estiver com uma doença
moderada ou grave, provavelmente você terá
que esperar até se recuperar. Seu médico poderá lhe aconselhar.

4

Riscos de reação à vacina

Como ocorre com qualquer medicamento, inclusive as
vacinas, é possível ocorrer efeitos colaterais. Geralmente eles são brandos e desaparecem espontaneamente em poucos dias, mas também é possível ocorrer
reações graves.
Algumas pessoas que tomam a IPV ficam com sensibilidade no local da injeção. Não se tem conhecimento
de problemas sérios causados pela IPV e a maioria das
pessoas não tem nenhum problema com ela.
Problemas que podem surgir após a administração de
qualquer vacina injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se ou
deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a evitar
desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o médico se sentir tonteiras ou tiver alterações
de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro e
dificuldade de movimentar o braço no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma reação
alérgica grave. Essas reações à uma vacina são muito
raras, estimando-se cerca de uma ocorrência em um
milhão de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos minutos a algumas horas após a vacinação.
Assim como ocorre com qualquer medicamento, existe
uma possibilidade muito remota de a vacina causar
lesões graves ou morte.

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
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√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se
ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a
evitar desmaios e lesões causadas por uma queda.
Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou
tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro
e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
√ - Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica grave. Essas reações à uma vacina
são muito raras, estimando-se cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente ocorrem
dentro de poucos minutos a algumas horas após a
vacinação.
Assim como ocorre com qualquer medicamento,
existe uma possibilidade muito remota de a vacina
causar lesões graves ou morte.

6

E se houver uma reação grave?

O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer preocupante, como sinais de reações alérgicas graves,
febre muito alta ou alterações no comportamento.
Os sinais de uma reação alérgica grave incluem
urticária, inchaço no rosto ou garganta, dificuldade
para respirar, taquicardia, tontura e fraqueza
ou sonolência incomum, normalmente de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar, vá
para o hospital mais próximo. Caso contrário, ligue
para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada ao
“Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu médico
ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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ROTAVÍRUS

As primeira vacinas do bebê

tudo o que você precisa saber

ROTAVÍRUS

1 Por que vacinar?

2

Vacina Rotavírus

Há duas vacinas contra o rotavírus disponíveis. Seu

O rotavírus é um vírus que provoca diar reia,

bebê tomará 2 ou 3 doses, dependendo do produto

principalmente em bebês e crianças pequenas.

utilizado, porém ambas são aplicadas por via oral.

A diarreia pode ser grave e causar desidratação.

As doses são recomendadas nas seguintes idades:

Vômito e febre também são comuns.

√ Primeira dose: 2 meses de idade

Antes do desenvolvimento da vacina contra

√ Segunda dose: 4 meses de idade

rotavírus, a doença era um problema de saúde
sério e muito comum em crianças brasileiras.
Quase todas as crianças no Brasil tiveram pelo
menos uma infecção por rotavírus antes dos
5 anos.
Todos os anos, antes que a vacina fosse disponibilizada:
√ Mais de 400.000 crianças pequenas tinham
que consultar um médico por causa da
doença provocada pelo rotavírus,
√ Mais de 200.000 tinham que ir ao pronto
-socorro,

√ Terceira dose: 6 meses de idade (se necessário)
Importante:
Seu filho precisa tomar a primeira dose
da vacina contra o rotavírus antes de 15 semanas de
idade e a última dose até 7 meses e 29 dias. A vacina
contra rotavírus pode ser tomada com segurança ao
mesmo tempo que outras vacinas.
A vacina não prevenirá diarreia ou vômitos causados
por outros germes.

3

Alguns bebês não devem
tomar essa vacina?

√ 55.000 a 70.000 tinham que ser hospitalizadas

A maior parte das crianças podem tomar todas estas

√ E 20 a 60 morriam.

vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

Desde a introdução da vacina contra rotavírus,

√ Bebês que estiverem levemente doentes podem

as hospitalizações e idas ao pronto-socor ro

tomar a vacina. Bebês que estiverem moderada0

devido a doença caíram drasticamente.

mente ou gravemente doentes devem esperar até
que se recuperem. Isso inclui bebês com diarreia
ou vômitos moderados à graves.
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√ Um bebê que tenha tido uma reação alérgica
com risco de morte a uma dose da vacina contra
rotavírus não deverá tomar outra dose. Um bebê
que tenha uma alergia grave a qualquer componente da vacina contra rotavírus não deve tomar
a vacina. Informe o profissional de saúde se seu
bebê tiver alguma alergia grave que você conheça,
incluindo alergia grave a látex.
√ Bebês com “imunodeficiência combinada
grave” (IDCG) não devem tomar a vacina contra
rotavírus.
√ Bebês que tiverem tido um tipo de bloqueio
intestinal chamado “intussuscepção” não
devem tomar a vacina contra rotavírus.

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente
leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias
também são possíveis, mas são raras. A maioria das
reações não são graves:
√ Irritabilidade
√ Diarreia ou Constipação,
√ Vômitos
Normalmente ocorrem no período de até 30 dias após
a aplicação da vacina.
Reações raras:
√ Há um pequeno risco de Intussuscepção geralmente dentro de uma semana após a 1ª ou 2ª dose da
vacina. É um tipo de bloqueio intestinal que é tratado
em hospital. Ela acontece “naturalmente” em alguns
bebês e geralmente não há um motivo conhecido para
isso. Estima-se que este risco ocorre em 1 a cada
100.000 bebês vacinados contra rotavírus.

5 Problemas que podem surgir após a
administração de qualquer vacina
injetável:
Problemas que podem surgir após a administração
de qualquer vacina injetável:
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Qualquer medicamento pode causar uma reação
alérgica. Essas reações à uma vacina são muito
raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de
doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6

E se houver uma reação grave?

O que devo observar?
√ Para intussuscepção, procure sinais de dor
de estômago, juntamente com choro intenso. Logo
no início, esses episódios podem durar apenas
alguns minutos e ir e vir várias vezes em uma hora.
Os bebês podem puxar as pernas em direção ao peito.
√ Seu bebê também pode vomitar várias vezes
ou ter sangue nas fezes, ou pode parecer fraco ou
muito irritado. Esses sinais geralmente acontecem
durante a primeira semana após a 1ª ou 2ª dose da
vacina, mas observe-os a qualquer momento após
a vacinação.
√ Qualquer sintoma que possa parecer preocupante, como sinais de reações alérgicas graves,
febre muito alta ou alterações no comportamento.
Os sinais de uma reação alérgica grave incluem
urticária, inchaço no rosto ou garganta, dificuldade
para respirar, taquicardia, tontura e fraqueza ou
sonolência incomum – normalmente de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se você achar que se trata de intussuscepção,
ligue imediatamente para o médico. Se não conseguir
falar com seu médico, leve o bebê para um hospital.
Informe a eles quando seu bebê tomou a vacina
contra rotavírus.
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave ou
outra emergência que não possa esperar, vá para o
hospital mais próximo. Caso contrário, ligue para o
seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada ao
“Sistema de Relatórios de Eventos Adversos Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde. Esse
relatório deve ser preenchido pelo seu médico ou
pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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SCR

tudo o que você precisa saber

SARAMPO CAXUMBA

1

Por que vacinar?

Sarampo, caxumba e rubéola são doenças virais
que podem ter consequências sérias. Antes das
vacinas, essas doenças eram muito comuns no
Brasil, especialmente entre as crianças. Elas ainda
são comuns em muitas partes do mundo.
Sarampo: O vírus do sarampo causa sintomas que
podem incluir febre, tosse, nariz escorrendo, olhos
vermelhos e lacrimejando, comumente seguidos por
uma erupção cutânea que cobre o corpo todo. O
sarampo pode levar a infecções de ouvido, diarréia
e infecção dos pulmões (pneumonia). Em casos
raros, o sarampo pode causar dano ao cérebro ou
morte.
Caxumba: O vírus da caxumba causa febre, dor de
cabeça, dores musculares, cansaço, perda de
apetite e as glândulas salivares ficam inchadas e
sensíveis em um dos lados abaixo dos ouvidos ou
nos dois lados. A caxumba pode levar á surdez,
inchaço do revestimento do cérebro e/ ou da medula
espinhal (encefalite ou meningite) inchaço doloroso
dos testículos ou dos ovários e, muito raramente,
á morte.
Rubéola: O vírus da rubéola causa febre, dor de
garganta, erupção cutânea, dor de cabeça e irritação
nos olhos. A rubéola pode causar artrite em até
metade das mulheres adolescentes e adultas. Se
uma mulher tiver rubéola enquanto estiver grávida,
ela poderá ter um aborto ou o bebê poderá nascer
com sérios problemas de saúde.
Essas doenças podem passar facilmente de uma
pessoa para outra. O sarampo nem mesmo precisa
de contato pessoal. Você pode pegar sarampo entrando
em um cômodo de onde uma pessoa com sarampo saiu
2 horas antes.
Vacinas e altas taxas de vacinação tornaram essas
doenças muito menos comuns nos Estados Unidos
e no mundo todo.
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2

RUBÉOLA

Vacina SCR

A vacina é indicada para crianças a partir de 12 meses
de idade, adolescentes e adultos. O esquema vacinal é
de duas doses. Para crianças:
√ Primeira dose: de 12 a 15 meses de idade
√ Segunda dose: entre 15 meses a 4 anos de idade
Pessoas com 13 anos de idade ou mais que não tomaram
a vacina quando eram mais novos devem tomar 2 doses
com um intervalo de pelo menos 30 dias entre cada dose.
Uma pessoa que tenha tomado antes apenas uma dose
da vacina contra SCR deve tomar a segunda dose para
completar a série. Em indivíduos acima de 30 anos de
idade, a recomendação atual é de dose única.
Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina contra a
catapora ao mesmo tempo que outras vacinas.
***Existe uma vacina combinada chamada Tetra Viral,
que combina as vacinas contra catapora, sarampo,
caxumba e a rubéola. A Tetra Viral é uma opção para
crianças entre 12 meses e 12 anos de idade.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia para
tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação alérgica
com risco de vida após tomar uma vacina não deve
tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica grave
(com risco de vida) a uma substância não deve tomar
nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.

√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for realmente
necessário).
√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por
causa de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS) ou
tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia,
esteroides de alta dose ou quimioterapia).
√ Se estiver tomando salicilatos (como a aspirina).
As pessoas devem evitar usar salicilatos por 6 semanas
depois de tomarem a vacina SCR.
√ Se tiver tuberculose.
√ Se tiver tomado qualquer outra vacina de vírus
vivos nas últimas 4 semanas.

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas, mas
reações sérias também são possíveis, mas são raras.
A maioria das reações não são graves:
Tomar a vacina contra a sarampo, caxumba e rubéola
é muito mais seguro que pegar as doenças!
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações adversas
são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias após a
vacinação. Esses eventos acontecem com menos
frequência depois da segunda dose. Os sintomas mais
comuns relatados foram:
√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção cutânea no local
da injeção;
√ Inchaço das glândulas nas bochechas ou no
pescoço(mais raro);
√ Dor e rigidez temporária das articulações, na
maioria em mulheres adolescentes ou adultas (mais raro).

5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se ou
deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a evitar
desmaios e lesões causadas por uma queda. Informe
o profissional de saúde se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro e
dificuldade de movimentar o braço no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.
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√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente
ocorrem dentro de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?

√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem ur ticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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TETRA VIRAL

tudo o que você precisa saber

SARAMPO CAXUMBA RUBÉOLA CATAPORA

1

Por que vacinar?

Sarampo, caxumba, rubéola e a catapora são doenças
virais que podem ter consequências sérias. Antes das
vacinas, essas doenças eram muito comuns no Brasil,
especialmente entre crianças. Elas ainda são comuns
em muitas partes do mundo.
Sarampo: O vírus do sarampo causa sintomas que
podem incluir febre, tosse, nariz escorrendo, olhos
vermelhos e lacrimejando, comumente seguidos por
uma erupção cutânea que cobre o corpo todo. O sarampo pode levar a infecções de ouvido, diarreia e infecção
dos pulmões (pneumonia). Em casos raros, o sarampo
pode causar dano ao cérebro ou morte.
Caxumba: O vírus da caxumba causa febre, dor de
cabeça, dores musculares, cansaço, perda de apetite
e as glândulas salivares ficam inchadas e sensíveis em
um dos lados abaixo dos ouvidos ou nos dois lados. A
caxumba pode levar á surdez, inchaço do revestimento
do cérebro e/ ou da medula espinhal (encefalite ou
meningite) inchaço doloroso dos testículos ou dos
ovários e, muito raramente, á morte.
Rubéola: O vírus da rubéola causa febre, dor de
garganta, erupção cutânea, dor de cabeça e irritação
nos olhos. A rubéola pode causar artrite em até metade
das mulheres adolescentes e adultas. Se uma mulher
tiver rubéola enquanto estiver grávida, ela poderá ter
um aborto ou o bebê poderá nascer com sérios
problemas de saúde.
Catapora (varicela): A catapora causa uma erupção
cutânea com coceira, que normalmente dura cerca
de uma semana, além de febre, cansaço, perda de
apetite e dor de cabeça. A catapora pode levar a
infecções da pele, infecção dos pulmões (pneumonia),
inflamação dos vasos sanguíneos, inchaço do revestimento do cérebro e/ou da medula espinhal (encefalite
ou meningite) e infecções do sangue, ossos ou
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articulações. Raramente, ela pode causar morte, mas
algumas pessoas que pegam catapora desenvolvem
uma dolorosa erupção cutânea chamada cobreiro
(também conhecida como herpes-zoster) anos depois.
Essas doenças podem passar facilmente de uma pessoa
para outra. O sarampo nem mesmo precisa de contato
pessoal. Você pode pegar sarampo entrando em um
cômodo de onde uma pessoa com sarampo saiu 2 horas
antes.
Vacinas e altas taxas de vacinação tornaram essas
doenças muito menos comuns nos Estados Unidos e
no mundo todo.

2

Vacina Tetra Viral

A vacina Tetra Viral é indicada para crianças entre
12 meses e 12 anos de idade. Duas doses são recomendadas:
√ Primeira dose: de 12 a 15 meses de idade
√ Segunda dose: de 2 a 4 anos de idade
Não há riscos conhecidos de se tomar a vacina Tetra
Viral ao mesmo tempo que outras vacinas.
***Algumas crianças entre 12 meses e 12 anos de
idade podem tomar duas doses de vacinas separadas:
SCR (sarampo, caxumba e rubéola) e Varicela (catapora).
A Tetra Viral não está aprovada para indivíduos de 13
anos ou mais, portanto a indicação para essa faixa
etária é de fazer as vacinas separadas.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas estas
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia para
tomá-las.

√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina não
deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica grave
(com risco de vida) a uma substância não deve tomar
nenhuma vacina que contenha esse componente.
Informe o profissional de saúde se a pessoa que está
sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.
√ Se você estiver grávida ou amamentando (só
deve ser usada durante a gravidez se for realmente
necessário).
√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por
causa de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS) ou
tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia,
esteroides de alta dose ou quimioterapia).
√ Se estiver tomando salicilatos (como a aspirina).
As pessoas devem evitar usar salicilatos por 6 semanas
depois de tomarem a vacina SCR.
√ Se tiver tuberculose.
√ Se tiver tomado qualquer outra vacina de vírus
vivos nas últimas 4 semanas.

4

Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas, mas
reações sérias também são possíveis, mas são raras.
A maioria das reações não são graves.
Tomar a vacina é muito mais seguro que pegar as doenças!
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações adversas
são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias após a
vacinação. Esses eventos acontecem com menos
frequência depois da segunda dose. Os sintomas mais
comuns relatados foram:
√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção cutânea no
local dainjeção;
√ Erupção cutânea por todo o corpo (mais raro).
√ Inchaço das glândulas nas bochechas ou no
pescoço(mais raro);
Uma criança que tenha uma erupção cutânea depois
da vacina contra catapora pode transmitir o vírus da
catapora para uma pessoa desprotegida. Apesar de
ser um evento muito raro de acontecer, qualquer pessoa
que desenvolva uma erupção cutânea deverá ficar
afastada de pessoas com o sistema imune enfraquecido
e de crianças não vacinadas a té que a er upção
cutânea desapareça.
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5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
por uma queda. Informe o profissional de saúde
se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro
e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito
raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar
uma reação alérgica. Essas reações à uma
vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente
ocorrem dentro de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem ur ticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial
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TETRA ACELULAR

(DTPa+IPV)

tudo o que você precisa saber

Difteria

Tétano

Pertússis

Poliomelite

1 Por que vacinar?
Esta vacina protege contra 4 doenças,
causadas por diferentes bactérias:
Difteria: Os sintomas incluem a formação
de uma membrana espessa no fundo da garganta
que pode dificultar a respiração. Pode causa
problemas respiratórios, paralisia e insuficiência
cardíaca.
Tétano: Os sintomas incluem a contração
dolorosa dos músculos, geralmente em todo o
corpo.
Pode causar enrijecimento da mandíbula que
dificulta abrir a boca e engolir. O tétano mata
uma em cada cinco pessoas infectadas.
Pertússis (Coqueluche): Os sintomas incluem
crises de tosse violenta, e o bebê sente dificuldades para comer, beber e respirar. As crises
podem durar várias semanas. A coqueluche
pode causar pneumonia, convulsões, lesão
cerebral ou morte.
Poliomielite: Os sintomas podem ser parecidos
aos da gripe ou a pessoa pode não apresentar
nenhum sinal nem sintoma. A poliomielite pode
causar paralisia permanente (incapacidade de
mover um braço ou uma perna, e as vezes até
incapacidade de respirar) e a morte.

2 Vacina TETRA ACELULAR (DTPa+IPV)
A recomendação médica é de que crianças anteriormente vacinadas recebam essa vacina como dose
de reforço entre 4 e 6 anos de idade. Ela também é
indicada para reforço em adolescentes e adultos
que viajarem para países onde essas doenças são
comuns.
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Os adolescentes são vacinados entre 10 e 15 anos
com a Tetra acelular ou com a vacina DTPa. Todas
as pessoas (crianças, adolescentes, adultos e
idosos) que ainda não tomaram a vacina também
devem ser vacinados e o esquema vacinal será
elaborado de acordo com a necessidade individual
de cada paciente.
Há a necessidade de reforço desta vacina ou da
vacina DTPa a cada 10 anos para todas as pessoas.

3

Algumas pessoas não devem
tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas as
vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:
√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado
para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia
para tomá-las.
√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação
alérgica com risco de vida após tomar uma vacina
não deve tomar outra dose da mesma.
√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica
grave (com risco de vida) a uma substância não
deve tomar nenhuma vacina que contenha esse
componente. Algumas destas vacinas contêm
neomicina, estreptomicina, levedura, lactose,
sacarose ou látex.
√ Informe o profissional de saúde se você tiver
alguma alergia grave ou se alguma vez tiver tido
uma reação grave após tomar uma vacina.
Informe o profissional de saúde se você tiver
tido alguma das seguintes reações após alguma
vacina composta por DTPa + VIP:

√ Uma doença do cérebro ou do sistema nervoso no espaço de 7 dias após a vacinação;
√ Chorou sem parar por 3 horas ou mais;
√ Teve uma convulsão ou um colapso;
√ Teve febre acima de (40,5 °C).
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Como com qualquer medicamento, as vacinas também
podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas,
mas reações sérias também são possíveis, mas
são raras. A maioria das reações não são graves:
Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações
adversas são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias
a pós a vacinação. As reações tendem a ser
menores após a segunda e terceira dose.
Os sintomas mais comuns relatados foram:
√ Sensibilidade, vermelhidão ou inchaço
no local da injeção;
√ Febre;

6 E se houver uma reação grave?
O que devo observar?
√ Qualquer sintoma que possa parecer
preocupante, como sinais de reações alérgicas
graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica
grave incluem urticária, inchaço no rosto ou
garganta, dificuldade para respirar, taquicardia,
tontura e fraqueza ou sonolência incomum –
normalmente de poucos minutos a algumas
horas após a vacinação.
O que devo fazer?
√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave
ou outra emergência que não possa esperar,
vá para o hospital mais próximo. Caso contrário,
ligue para o seu médico.
√ Depois, a reação deve ser comunicada
ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos
Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde.
Esse relatório deve ser preenchido pelo seu
médico ou pela clínica onde foi vacinado.

√ Falta de apetite;
√ Dor de cabeça;
√ Fadiga.

5 Problemas que podem surgir após
administração de qualquer vacina
injetável:
√ As pessoas às vezes desmaiam após um
procedimento médico, incluindo a vacinação.
Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos
pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas
por uma queda. Informe o profissional de saúde
se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou
zumbido nos ouvidos.
√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro
e dificuldade de movimentar o braço no qual foi
administrada a injeção. Isso acontece muito
raramente.
√ Qualquer medicamento pode causar uma
reação alérgica. Essas reações à uma vacina são
muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão
de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos
minutos a algumas horas após a vacinação.
√ A segurança das vacinas é continuamente
controlada.
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7 Como posso obter mais informações?
√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode
lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir
outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial

