PORTUGUESE
FOLHETO INFORMATIVO SOBRE VACINACAo

Va,cina ~~~~:::' triplice viral
o que e preciso saber
e rubeola)
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Por que se deve tomar a vacina?
" - - - .. . 1 . . . -_ _ __
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Sarampo, caxumba e rubeola sao doenyas graves.
Antes do advento das vacinas elas eram muito comuns,
especialmente em crianyas.

Sarampo
• 0 virus do sarampo causa erupyoes cutaneas, tosse,
corrimento de muco do nariz, irritayao nos olhos e febre.
• Ele pode causar infecyao do ouvido, pneumonia,
convulsoes (contrayoes musculares e olhar fixo), danos
cerebrais e morte.

Caxumba
• 0 virus da caxumba causa febre, dores de cabeya, dores
musculares, perda de apetite e inchayo nas glandulas.
• Ele pode causar surdez, meningite (infecyao do
revestimento da medula espinhal e do cerebro), inchayo
doloroso dos testfculos ou ovarios e, raramente,
esterilidade.

Estas doenyas sao transmitidas de uma pessoa para outra
pelo ar. Elas podem ser contraidas facilmente se voce estiver
pr6ximo a uma pessoa infectada.
A vacina triplice viral (sarampo, caxumba e rubeola) pode
proteger crianyas (e adultos) contra as tres doenyas.
Grayas a programas de vacinayao bem-sucedidos, essas
doenyas sao muito menos comuns nos EUA do que
costumavam ser. Mas se parassemos com a vacinayao, elas
voltariam a aparecer.
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Crian~as

Quem deve tomar a vacina triplice
viral e quando?

Hojas de infonnaci6n sobre vacunas estan disponibles en espatiol
yen mucbos otros idiomas, Visite http://www.immunize,orgivis

Algumas crianyas com menos de 12 meses devem tomar uma
dose da vacina triplice viral se forem viajar para fora do pais.
(Essa dose nao sera levada em considerayao nas doses de
vacinas de rotina.)
Alguns adultos tam bern devem tomar a vacina trip lice viral:
de modo gera!, qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha
nascido ap6s 0 ana de 1956, deve receber pelo menos uma
dose da vacina triplice viral, a menos que a pessoa possa
comprovar que ja foi vacinada ou que ja teve as 3 doenyas.
A vacina triplice viral pode ser recebida em conjunto com
outras vacinas.
Crianyas entre I e 12 anos de idade podem tomar uma
vacina "comb inada" chamada de tetraviral, que contem a
vacina triplice viral e a vacina contra varicela (catapora).
Ha urn Folheto informativo sobre vacinayao sobre a vacina
tetraviral.

Rubeola (Sarampo alemao)
• 0 virus da rubeola causa erupyao cutanea, artrite
(principal mente em mulheres) e febre moderada.
• Se uma mulher contrair rubeola enquanto estiver gravida,
ela pode sofrer urn aborto ou 0 bebe pode nascer com
problemas graves.

Ha diversos Folhetos informativos sobre vacinacrao disponiveis em
espanbol e outros idiomas. Consulte a pagina www.immunize,org/vis,
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Algumas pessoas nao devem tomar
a vacina trip lice viral ou devem
esperar para toma-Ia.

• Nao devem tomar a vacina pessoas que ja tiveram
alguma reayao alergica com risco de morte ao antibi6tico
neomicina ou a outro componente da vacina triplice viral.
Inforrne seu medicocaso voce tenha alguma alergia grave.
• Nao devem tomar a vacina pessoas que ja tiveram uma
reayao alergica com risco de morte a dose anterior da
vacina triplice viral ou tetraviral.
• Pessoas que estiverem doentes na data marcada para
a vacina podem ser aconselhadas a se recuperarem da
doenya antes de receber a dose da trip lice viral.
• Mulheres gravidas nao devem tomar a vacina triplice viral.
Mulheres que precisarem tomar a vacina devem esperar
ate ap6s 0 parto. As mulheres devem evitar engravidar nas
quatro semanas seguintes a vacinayaocom a trfplice viral.

devem tomar duas doses da vacina triplice viral:

- Primeira dose: entre 12 e 15 meses de idade
- Segunda dose: entre 4 e 6 anos de idade (pode ser feita
antes disso, mas pelo menos 28 dias ap6s a primeira dose)
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• Informe 0 seu medico caso a pessoa que recebeni a vacina:
- Tenha illV/AIDS ou alguma outra doenya que afete 0
sistema imunol6gico
- Esteja sendo tratada com medicamentos que afetem 0
sistema imunol6gico, como esteroides
- Tenha algum tipo de cancer
- Esteja tratando cancer com radiayao ou medicamentos
- Ia tenha tide contagem baixa de plaquetas (urn a
deficiencia sangufnea)
- Tenha tornado outra vacina nas ultimas quatro semanas
- Tenha recebido uma transfusao de sangue ou derivados
de sangue recentemente
Qualquer urn desses fatores pode ser urn motivo para
deixar de tomar a vacina ou adiar a vacinayao.
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Quais sao os riscos da vacina
triplice viral?

Uma vacina, como qualquer outro medicamento, pode causar
problemas serios como reayoes alergicas graves.

o risco de a vacina trfplice viral causar danos graves ou
morte e extremamente baixo.
Tomar a vacina trfplice viral emuito mais seguro do que
contrair sarampo, caxumba ourubeola.
A maioria das pessoas que toma a vacina trfplice viral nao
tern nenhum problema grave com ela.
Problemas leves
• Febre (ate 1 pessoa a cada 6)
• Erupyoes cutaneas brandas (cerca de 1 pessoa em 20)
• Inchayo das glandulas nas bochechas ou pescoyO (cerca de
1 pessoa em 75)
Quando ocorrem, esses problemas normalmente aparecem de
6 a 14 dias a partir da vacinayao. Eles ocorrem com men or
frequencia ap6s a segunda dose.
Problemas moderados
• Convulsoes (contrayoes musculares ou olhar nxo)
causadas por febre (cerca de 1 a cada 3.000 doses)
• Dor e enrijecimento temponirio das articulayoes,
especialmente em mulheres adolescentes ou adultas
(ate 1 a cada 4)
,
• Baixa contagem de plaquetas temporaria, que pode causar
disfunyao relacionada ao sangramento (cerca de 1 a cada
30.000 doses)
Problemas graves (Muito raros)
• Reayao alergica grave (menos de 1 em 1 milhao de doses)
• Varios outros problemas graves ja foram informados ap6s
crianyas tomarem a dose da vacina trfplice viral, incluindo:
- Surdez
- Convulsoes de longo prazo, coma ou diminuiyao de
consciencia
- Danos cerebrais permanentes

DCR-0454P
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Sao casos tao raros que e dificil saber se sao realmente
causados pela vacina.

(5 lEse houver uma

rea~ao grave?

A que eu devo estar atento?
• Qualquer condiyao pouco usual, como febre alta ou
comportamento incomum. Sinais de reayao alergica grave
podem incluir dificuldade para respirar, rouquidao ou
chiados na voz, urticaria, palidez, fraqueza, batimento
cardfaco acelerado ou tontura.

o que se deve fazer?
• Chame urn medico ou leve a pessoa ao medico
imediatamente.,
• Conte ao medico 0 que aconteceu, a data e hora em que
aconteceu a reayao e quando a vacina foi administrada.
• Pe~a ao seu medico para informar sobre a reayao enviando
urn formulario de Sistema de Notificayao de Ocorrencia de
Reayao Adversa aVacina (VAERS, Vaccine Adverse Event
Reporting System). Ou faya voce mesmo a notificayao
VAERS pelo site www.vaers.hhs.gov.ouportelefone.no
numero 1-800-822-7967.

o VAERS niio fornece acompanhamento medico.
Programa Nacional de
Compensa~ao por Danos
Ocasionados por Vacina
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o Programa Nacional de Compensayao por Danos
Ocasionados por Vacina (VICP, National Vaccine Injury
Compensation Program) foi criado em 1986.
As pessoas que acreditarem que sofreram danos por causa
de uma vacina podem saber mais sobre 0 programa e
sobre como registrar uma reivindicayao por meio do'tele
fone 1-800-338-2382 ou visitando 0 website do VICP, no
endereyo www.hrsa.gov/vaccinecompensation.
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Como posso saber mais?
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• Pergunte ao seu medico.
1-888-767-4687
• Telefone para 0 departamento de saude local ou estadual.
• Entre em contato com os Centros de Controle e Prevenyao
de Doenyas (CDCs, Centers for Disease Control and
Prevention):
- Telefone para 1-800-232-4636 (1-800-CnC-INFO) ou
- Visite 0 website do CDC no endereyo
www.cdc.gov/vaccines
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Para possibilitar que 0 provedor ou provedores de cuidados medicos tenham informa~oes precisas sobre 0 estado de imuniza~ao
do paciente, uma avalia~ao imunol6gica e urn plano recornendado para futuras irnuniza~oes serao enviados ao Michigan Care
Improvement Registry (Registro de Informa~oes para Melhores Cuidados de SaMe de Michigan). Os individuos tern direito a
solicitar que 0 seu provedor de cuidados medicos nao envie as informa~Oes sobre imunizayao para 0 referido Registro de
Informa~Oes.
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