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DECLARACAO DE INFORMACOES DA VACINA

Vacina contra zoster

Many Vaccine Information Statements are
available in Portuguese and other languages.
See www.immunize.org/vis

0 que voce precisa saber

Muitas deelara~iics de informa~iics da vacina
cst8.o disponivcis em portuguCs e outros
idiomas. Consulte www.immunize.org/vis
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0 zoster e uma erup<;ao cutanea dolorosa, normalmente
com bolhas. Tambem e chamada de Herpes Zoster ou
apenas Zoster.
Uma erup<;ao cutanea de zoster normalmente aparece de urn
!ado do rosto ou do corpo e dura de duas a quatro semanas.
0 sintoma principal e dor, que pode ser muito grande.
Outros sintomas do zoster podem incluir febre, dor de
cabe<;a, calafrios e m1useas. Muito raramente, uma infec<;ao
por zoster pode levar apneumonia, problemas de audi<;ao,
cegueira, inflama<;ao do cerebro (encefalite) ou morte.
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Vacina contra zoster

Uma vacina para o zoster foi licenciada em 2006. Em
estudos clinicos, a vacina reduziu o risco de zoster em
50%. A vacina tambem pode reduzir a dor em pessoas
que ainda tern 0 zoster depois de terem sido vacinadas.
Uma t'mica dose da vacina contra zoster e recomendada
para os adultos de 60 anos de idade ou mais velhos.
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Algumas pessoas nao devem
tomar a vacina contra zoster
ou devem esperar.
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Em cerca de 1 pessoa em cada 5, a dor grave pode
continuar, mesmo depois de a erup<;ao ter desaparecido.
Isso e chamado de neuralgia pos-herpetica.
0 zoster e causado pelo virus Varicela Zoster, o mesmo
virus que causa a catapora.
Apenas alguem que ja teve catapora---ou, raramente, que
tomou a vacina contra a catapora-pode ter zoster. 0 virus
fica no organismo e pode causar zoster muitos anos depois.
Nao e possivel pegar o zoster de outra pessoa com
zoster. No entanto, uma pessoa que nunca teve catapora
(ou nunca tomou a vacina contra a catapora) pode pegar
catapora de alguem com zoster. Isso e muito comum.
0 zoster e muito mais comum em pessoas com 50 anos
de idade ou mais velhas que em pessoas mais jovens.
Tambem e mais comum em pessoas cujos sistemas
imunologicos estejam enfraquecidos por causa de uma
doen<;a como cancer ou por farmacos, como esteroides
ou quimioterapia.
Pelo menos urn milhao de pessoas por ano nos Estados
Unidos pegam zoster.
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Uma pessoa nao deve tomar a vacina contra zoster se:

a
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• tiver tido uma rea<;ao alergica gelatina ou
neomicina antibiotica ou a qualquer outro componente
da vacina contra zoster. Diga ao medico se tiver
alguma alergia grave.
tiver urn sistema imunologico enfraquecido por causa de:
- AIDS ou outra doen<;a que afeta o sistema
imunologico,
- tratamento com farmacos que afetam o sistema
imunologico, como uso prolongado de altas doses
de esteroides,
- tratamento para cancer, como radia<;ao ou
quimioterapia,
- cancer que afeta a medula ossea ou o sistema
linfatico, como leucemia ou linfoma.
• estiver gravida ou se tiver possibilidade de estar
gravida. As mulheres nao devem ficar gravidas ate,
pelo menos, quatro semanas depois de tomar a vacina
contra zoster.
Algumas pessoas com uma doen<;a aguda !eve, como
urn resfriado, podem ser vacinadas. Mas, qualquer
pessoa com uma doen<;a aguda moderada ou grave deve
normalmente esperar ate se recuperar, antes de tomar a
vacina. Isso inclui qualquer pessoa com uma temperatura
de 101,3 °F ou mais alta.
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Quais sao os riscos da vacina
contra zoster?

Uma vacina, como qualquer remedio, pode
possivelmente causar urn problema serio, como rea<;oes
alergicas graves. No entanto, o risco de uma vacina
causar urn dano serio ou morte e extremamente pequeno.
Nenhum problema serio foi associado avacina contra zoster.

Problemas leves
• Vermelhidiio, sensibilidade, incha<;o ou coceira no
local da inje<;iio (em cerca de 1 pessoa em cada 3).
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Como posso saber mais?

• Pergunte ao medico.
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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
preven<;iio de doen<;as):
- Ligue para 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
- visite o site dos CDCs www.cdc.gov/vaccines

• Dor de cabe<;a (cerca de 1 pessoa em cada 70).
Como todas as vacinas, a vacina contra zoster esta sendo
monitorada a procura de problemas incomuns ou graves.
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E se houver uma reac;ao grave? )

0 que devo procurar?
• Procure qualquer coisa preocupante, como sinais
de uma rea<;iio alergica grave, febre muito alta ou
mudan<;as de comportamento.
Sinais de uma rea<;iio alergica grave podem incluir
manchas em forma de colmeia pelo corpo, incha<;o
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 aplica<;iio da vacina.

0 que eu devo fazer?
• Se achar que os sintomas indicam uma rea<;iio alergica
grave ou outra emergencia que niio pode esperar, ligue
9-1-1 ou leve a pessoa para o hospital mais proximo.
Caso contrario, ligue para seu medico.
• Depois disso, a rea<;iio devera ser informada para o
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System,
Sistema de informa<;oes 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 rear;oes.
0 VAERS niio oferece conselhos medicos.
Para possibilitar que o provedor ou provedores de cuidados medicos ten ham informacroes precisas sobre o estado de imunizacriio
do paciente, uma avaliacriio imunol6gica e urn plano recomendado para futuras imunizacroes serao enviados au Michigan Care
Improvement Registry (Registro de lnformac;oes para Melhores Cuidados de Saude de Michigan). Os individuos tern direito a
solicitar que o seu provedor de cuidados medicos nao en vie as informac;oes sobre imunizac;ao para o referido Registro de
lnformac;oes.
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