PORTUGUESE

DECLARACAO DE INFORMACOES DA VACINA

Vacina MMRV
0 que voce precisa saber
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Sarampo, parotidite, rubeola
e varicela

Measles (sarampo), a Mumps (parotidite), a rubeola e a
varicela (catapora) podem ser doen9as graves:

Sarampo
• Causa erup96es na pele, tosse, nariz escorrendo, irrita9ao
nos olhos e febre.
• Pode levar a convulsoes, otite, pneumonia, lesao cerebral
e morte.
Parotidite
• Causa febre, dor de cabeya, incha9o das glandulas.
• Pode levar asurdez, meningite (infecyaO do cerebro e
inflamayao da medula espinhal), infec9ao do pancreas,
inchayo doloroso dos testiculos ou dos ovarios e,
raramente, amorte.
Rubeola (sarampo alemao)
• Causa erup96es na pele e febre !eve e pode causar artrite
(principalmente em mulheres).
• Se uma mulher tiver rubeola enquanto estiver gravida,
podera ter urn aborto ou o bebe pode nascer com
defeitos graves.
Varicela (catapora)
• Causa erupyoes na pele, coceira, febre e cansa9o.
• Pode levar a infec96es graves da pele, cicatrizes,
pneumonia, lesao cerebral ou morte.
• Pode ressurgir anos mais tarde como uma erup9ao
dolorosa na pele chamada zoster.
Essas doen9as podem passar de pessoa para pessoa pelo ar.
A varicela tambem pode passar pelo contato com fluidos
das bolhas da catapora.
Antes das vacinas, essas doen9as eram muito comuns nos
Estados Unidos.
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A vacina MMRV pode ser aplicada em crian9as de I a 12 anos
de idade para protege-las contra essas quatro doen9as.
Duas doses da vacina MMRV siio recomendadas:
• A primeira dose dos 12 aos 15 meses de idade
• A segunda dose dos 4 aos 6 anos de idade
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Essas sao as idades recomendadas. Mas as crian9as podem
tomar a segunda dose ate os 12 anos, desde que seja pelo
menos tres meses depois da primeira dose.
As crian9as tambem podem tomar essas vacinas em
duas inje96es separadas: Vacinas MMR (sarampo,
parotidite e rubeola) e varicela.
1 inje~iio (MMRV) ou 2 inje~oes (MMR e Varicela)?
• As duas op96es oferecem a mesma prote9ao.
• Uma injeyao a menos com a MMRV.
• As crian9as que tomaram a primeira dose como
MMR V tern tido mais febres e convulsoes relacionadas
afebre (cerca de 1 em cada 1.250) que as crian9as que
tomaram a primeira dose como inje96es separadas de
MMR no mesmo dia (cerca de I em cada 2.500).
0 medico pode fornecer mais informay6es, incluindo
as Declara96es de informa96es da vacina para as
vacinas MMR e contra varicela.
Qualquer pessoa de 13 anos ou mais que precisar de
prote9ao contra essas doen9as devera tomar a MMR e
vacinas contra a varicela como inje96es separadas.
A MMR pode ser aplicada ao mesmo tempo que outras vacinas.

3

Algumas crian~as nao devem
tomar a vacina MMRV ou
devem esperar

As crianc;;as nao devem tomar a vacina MMR se:
• Tiverem tido uma rea9ao alergica grave a uma dose anterior
da vacina MMRV ou a vacina MMR ou da varicela.
• Tiverem tido uma rea9ao alergica a algum dos
componentes da vacina, incluindo a gelatina ou a
neomicina antibi6tica. Diga ao medico se seu filho tiver
alguma alergia grave.
Tiverem HIV/AIDS ou outra doen9a que afeta o sistema
imunol6gico.
• Estiverem sendo tratadas com farmacos que afetam o
sistema imunol6gico, incluindo altas doses de esteroides
orais, por duas semanas ou mais.
• Tiverem qualquer tipo de cancer.
• Estiverem sendo tratadas para cancer com radia9ao
ou farmacos.
U.S. Department of
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Verifique com o medico se a criam;a:
• Tiver hist6rico de convuls6es ou algum dos pais, irmao
ou irma com hist6rico de convuls6es.
• Tiver algum dos pais, irmao ou irma com hist6rico de
problemas do sistema imunol6gico.
• Tiver alguma vez tido uma contagem baixa de plaquetas
ou outro problema no sangue.
• Passou recentemente por transfusao ou recebeu outros
produtos do sangue.
• Puder estar gravida.
As crianyas moderada pu gravemente doentes normalmente
devem esperar ate se recuperar, antes de tomar a vacina
MMRV. As crianyas que estiverem levemente doentes
podem normalmente tomar a vacina.
Peya ao medico mais informay6es.
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Quais sao os riscos da
vacina MMRV?

Uma vacina, como qualquer medicamento, pode causar
problemas serios, como reay6es alergicas graves. 0 risco
de a vacina MMRV causar urn dano serio ou morte e
extremamente pequeno.
Tomar a vacina MMRV e muito mais seguro que pegar
sarampo, parotidite, rubeola ou catapora.
A maioria das crianyas que toma a vacina MMRV nao tern
problemas.

Problemas leves
• Febre (em cerca de I em cada 5 crianyas).
• Erupy6es !eves na pele (em cerca de l em cada 20 crianyas).
• Inchayo nas gli'mdulas das bochechas e do pescoyo (raro ).
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E se houver uma reac;ao grave? )

0 que devo procurar?
• Procure .qualquer coisa preocupante, como sinais de uma
reayao alergica grave, febre muito alta ou mudanyas de
comportamento.
Sinais de uma reayao alergica grave podem incluir
manchas em forma de colmeia pelo corpo, inchayo do
rosto e da garganta, dificuldade para respirar, batimentos
cardiacos acelerados, tontura e fraqueza. Esses sintomas
se apresentariam alguns minutos ou algumas horas depois
da aplicayao da vacina.

0 que eu devo fazer?
• Se achar que os sintomas indicam uma reayao alergica
grave ou outra emergencia que nao pode esperar, ligue
9-1-1 ou !eve a pessoa para o hospital mais proximo.
Caso contrario, ligue para seu medico.
• Depois disso, a reayao devera ser informada para o
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System,
Sistema de informay6es de eventos adversos por
vacinas). 0 medico pode informar ao VAERS ou voce
mesmo pode fazer isso pelo site do V AERS em
www.vaers.hhs.gov ou ligando para 1-800-822-7967.

0 VAERS pode ser usado apenas para informar rem;:oes.
0 VAERS nao oferece conselhos medicos.
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0 programa nacional de
compensac;ao de lesao por
vacina

Se esses problemas acontecerem, eles acontecerao de 5 a
12 dias depois da primeira dose. Eles acontecem com
menos frequencia depois da segunda dose.

0 VICP (National Vaccine Injury Compensation Program,
Programa nacional de compensayao por les6es por vacina)
e urn programa federal que foi criado para compensar as
pessoas que possam ter sido lesadas por certas vacinas.

Problemas moderados
• CertVulsao causada por febre (em cerca de I crianya em
cada 1.250 que tomam a .MMRV), normalmente 5 a 12 dias
depois da primeira dose. Esses problemas acontecem com

As pessoas que acham que podem ter sido lesadas por uma
vacina podem saber mais sobre o programa e sobre como fazer
tuna reivindicayao pelo telefone 1-800-338-2382 ou pelo site
www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

menos frequencia quando as vacinas MMR e da varicela
sao aplicadas na mesma visita como in)e9oes separadas
(em cerca de 1 crian9a de cada 2.500 que tomam essas duas
vacinas) e raramente depois de uma segunda dose de MMRV
• Contagem baixa temponiria das plaquetas, o que pode causar
uma hemorragia (em cerca de I crianya de cada 40.000).

Problemas graves (muito raros)
Varios problemas graves foram relatados depois de uma
vacina MMR e tambem podem acontecer depois da
MMRV. Esses problemas incluem reay6es alergicas graves
(menos de 4 em cada milhao) e problemas como:
• Surdez.
~ Convuls6es longas, coma ou nivel de consciencia rcduzido.
• Lesao permanente no cerebro.
DCH-1494P AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
Translation provided by the Immunization Action Coalition
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Como posso saber mais?

J

• Pergunte ao medico.
1-888-767-4687
• Ligue para o departamento de saude local ou estadual.
• Entre em contato com os CDCs (Centers for Disease Control
and Prevention, Centros de controle e prevenyao de doenyas):
- Ligue para 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
- Visite o site dos CDCs www.cdc.gov/vaccines
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Para possibilitar que o provedor ou provedores de cuidados medicos ten ham informayoes precisas sabre o estado de imunizayao
do paciente. uma a\alia<,:ao imuno16gica e urn plano recomendado para futuras imunizayoes serao enviados ao Michigan Care
Improvement Registry (Registro de lnformay5es para Melhores Cuidados de Saude de Michigan). Os individuos tern direito a
solicitar que o seu provedor de cuidados medicos nao envie as informa<,:5es sabre imunizayao para o referido Registro de
lntormay5es.

