CARTILHA DE VACINAÇÃO

VAMOS FALAR SOBRE VACINAS?
CARTILHA DE VACINAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) com o objetivo de
conscientizar e incentivar a adesão e a cobertura de imunização
no Brasil formulou esta cartilha de vacinação voltada aos
proﬁssionais da saúde para a orientação de seus pacientes.

No Brasil, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente um
grande número de vacinas essenciais no controle de diversas
doenças para crianças, adolescentes, adultos e idosos através
do Programa Nacional de Imunizacão (PNI), que organiza o
calendário e promove campanhas de vacinação em todo o
território nacional. Os portadores de doenças crônicas como
os cardiopatas, também têm acesso à imunização especíﬁca
por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos
Especiais (CRIE).
No entanto, o êxito dos programas de imunização depende da
adesão da população, que está deixando de se vacinar
principalmente neste período de pandemia e diante de
movimentos antivacina o que contribui para o aumento do
risco de ressurgimento de doenças infecciosas como o
sarampo e a febre amarela.
Apesar de várias vacinas estarem disponíveis no Sistema Único
de Saúde (SUS), muitas pessoas desconhecem o calendário de
vacinação, não se preocupam ou não se sentem motivadas. A
vacinação depende, em muito, da recomendação do médico,
que é uma fonte de informação conﬁável para os seus
pacientes.
A orientação sobre a importância da vacinação em todas as
idades, e não só na infância, é fundamental para levar
informação de qualidade e aumentar a adesão às campanhas.

VOCÊ ORIENTA SEUS PACIENTES
SOBRE A IMUNIZAÇÃO?
Levar informações de qualidade para

seu paciente geram mais segurança e

garantem mais adesão às campanhas
de vacinação

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL
Vacinas disponíveis no sistema público de saúde

ao nascer

BCG - dose única
Hepatite B - 1ª dose

Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) - 1ª dose
VIP - 1ª dose
Pneumocócica 10V (conjugada) - 1ª dose

2 meses

Rotavírus- 1ª dose

3 meses

Meningocócica C conjugada - 1ª dose

Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) - 2ª dose
VIP - 2ª dose
Pneumocócica 10V (conjugada) - 2ª dose

4 meses

Rotavírus - 2ª dose

5 meses

Meningocócica C conjugada - 2ª dose

Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) - 3ª dose
VIP - 3ª dose
Pneumocócica 10V (conjugada) - 3ª dose

6 meses

*Inﬂuenza (gripe) - 1ª dose

9 meses
Pneumocócica 10V (conjugada) - reforço
Tríplice viral - 1ª dose
Hepatite A - uma dose

Febre amarela - uma dose

12 meses
DTP - reforço

15 meses
DTP - reforço
VOP - reforço
Febre amarela - reforço
Varicela - uma dose

9 a 19 anos

VOP - reforço
Meningocócica C - reforço
Tetra viral - uma dose

4 anos
HPV - 2 doses com 6 meses de intervalo
(meninas de 9 a 14 anos)
(meninos de 11 a 14 anos)
Hepatite B - 3 doses (se não vacinado antes)
Tríplice viral - 2 doses

* durante a Campanha Nacional de Vacinação - deve ser
considerado duas doses para as crianças de seis meses a
menores de nove anos de idade que serão vacinadas pela
primeira vez, com intervalo de 30 dias entre doses

Febre amarela - dose única (se não vacinado antes)
dupla adulto - reforço a cada 10 anos

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ADULTO E IDOSO
Vacinas disponíveis no sistema público de saúde

Tríplice viral - 2 doses até 29 anos
1 dose de 30 anos a 59 anos

20 a 59 anos

Hepatite B - 3 doses (se não vacinado antes)
Febre amarela - dose única (se não vacinado antes)
Dupla adulto - reforço a cada 10 anos
dTpa - para proﬁssionais da saúde
1 dose + reforço a cada 10 anos

Hepatite B - 3 doses (se não vacinado antes)
Dupla adulto - reforço a cada 10 anos
*Inﬂuenza (gripe) - uma dose anual

60 anos ou mais

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO GESTANTES
Hepatite B - 3 doses (se não vacinado antes)

gestantes

(consultar o seu médico
para maiores informações)

Dupla adulto - 3 doses (se não vacinado antes)
dTpa - uma dose a cada gestação
a partir da 20ª semana
*Inﬂuenza (gripe) - uma dose

* durante a Campanha Nacional de Vacinação

CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO
Para crianças e adolescentes menores
de 15 anos de idade

Influenza (gripe)

Para crianças de 1 ano a menores de
5 anos de idade

Multivacinação
para gestantes, mães com até 45 dias após o parto,
crianças de 6 meses a 6 anos, indígenas, trab. da
saúde, idosos de 60 anos ou mais, professores,
doentes crônicos, pessoas com deﬁciência
permanente, caminhoneiros, motoristas e
cobradores, trabalhadores portuários, forças
armadas e de segurança e salvamento, funcionários
e população do Sist. de Privação de Liberdade e
jovens em medidas socioeducativas

Contra a poliomielite

VACINAS
BCG – contra tuberculose
Pentavalente – contra difteria, tétano, pertússis
(coqueluche), Haemophilus inﬂuenzae B e hepatite B
DTP – contra difteria, tétano e pertússis (coqueluche)
VIP – injetável contra pólio
VOP – oral contra dois sorotipos do vírus da pólio
Pneumocócica 10V – contra 10 sorotipos da bactéria
Streptococcus pneumoniae, da pneumonia e meningite
Rotavírus – contra diarreia de origem viral
Varicela - contra varicela
Meningocócica C – contra o sorotipo C da bactéria
Neisseria meningitidis, causadora de meningite
Tríplice viral – contra sarampo, rubéola e caxumba
Tetra viral – contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela
(catapora)
HPV – contra quatro sorotipos do vírus do papiloma
humano, que causa verrugas genitais e câncer
Dupla adulto – contra difteria e tétano
dTpa – contra difteria, tétano e pertússis (coqueluche),
produzidas com fragmentos das bactérias que causam
essas doenças

VACINAS INDICADAS AOS CARDIOPATAS
A Diretriz Brasileira de Prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia
de 2019 atualizou a abordagem dos fatores de risco clássicos e
estratégias adicionais como o uso de vacinas.
Vacina anual - a ﬁm de reduzir
morbimortalidade, idealmente no período
da campanha de imunização

Pneumocócicas
três doses nos pacientes até os 49
anos de idade, na dependência da
situação vacinal prévia

Tríplice viral

para idosos e cardiopatas,
com reforço a cada 10 anos

Febre Amarela

Influenza

a cada 5 anos, a ﬁm de reduzir
morbimortalidade

Hepatite B
duas doses até os 29 anos de idade e uma
dose em maiores de 30 anos, com limite de
idade em 49 anos

Dupla adulto
Dose única - devido à escassez de evidências
acerca da segurança da vacinação contra
Febre Amarela em cardiopatas e naqueles
com idade superior a 60 anos, só é
recomendada para quem tem risco de
exposição à doença.

Precauções na vacinação:

O uso de antiagregantes plaquetários não é impeditivo ao uso de vacinas
intramusculares, de tal modo que não há necessidade de suspensão. Para os
pacientes sob anticoagulação com varfarina ou com os anticoagulantes orais diretos,
também não evidência de contraindicação ao uso intramuscular. Entretanto existe a
possibilidade de se fazer a vacina por via subcutânea. Não há relatos de interações
clinicamente significativas da vacinação em pacientes sob uso de anti-hipertensivos,
anti-isquêmicos, estatinas, fibratos, varfarina ou digoxina.
Vacinas disponíveis nos Centros de Referência para Imunobiológicos
Especiais (CRIE) e/ou Unidades Básicas de saúde (UBS) ou rede de vacinacão particular

Por que pacientes cardiopatas
devem se vacinar contra a
COVID-19?
Desde o início da pandemia, a gravidade

da COVID-19 se sobressai nos portadores

das doenças crônicas não transmissíveis.
Além da resposta inflamatória ser

mais grave, há um risco associado
de trombose.

As dez razões para a vacinação contra a
COVID-19 e Influenza em portadores de doenças
cardiovasculares
• A cardiopatia é grupo de risco para COVID-19
• COVID-19 grave cursa com inﬂamação sistêmica
• COVID-19 grave cursa com insuﬁciência respiratória aguda
• COVID-19 grave cursa com insuﬁciência renal aguda
• COVID-19 grave cursa com estado pró-trombótico
• Inﬂuenza cursa com fenômenos trombóticos e inﬂamatórios
• Vacina contra inﬂuenza reduz mortalidade geral por acidente
vascular cerebral, síndrome coronariana aguda e internação por
insuﬁciência cardíaca descompensada
• Reações vacinais graves em cardiopatas na inﬂuenza são raras
• Vacinas contra COVID-19 já testadas foram seguras em
subgrupos de idosos e cardiopatas
• Vacina contra COVID-19 já testadas foram eﬁcazes em
subgrupos de idosos e cardiopatas
Mesmo após a vacinação, as medidas de prevenção devem ser
mantidas: higienização das mãos, uso de máscaras e
distanciamento social. A vacinação contribui para a minimização do
contágio, porém as medidas clássicas de prevenção deverão ser
mantidas até o ﬁm da pandemia para segurança de todos.

É objetivo da SBC “Expandir, divulgar e incentivar, em todos os
níveis, o conhecimento, o diagnóstico, a prevenção e o
tratamento das DCV, desenvolvendo campanhas educativas em
conjunto com o poder público e com outras entidades e
associações, e divulgar, junto à sociedade civil, os aspectos
epidemiológicos das DCV, esclarecendo-a quanto às
possibilidades de prevenção e tratamento”.

Fontes:
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