
Não é só na infância que precisamos delas. Entenda por

que a imunização nessa fase é fundamental e conheças as

6 vacinas que todos os adultos devem tomar. 
 

ADULTO
TAMBÉM TOMA
VACINA!

 



TRÍPLICE BACTERIANA:
DIFTERIA, TÉTANO E COQUELUCHE
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A difteria, que é uma doença bacteriana, contraída pelo contato com secreções de pessoas infectadas pelo

bacilo Corynebacterium Diphteriae, afeta o sistema respiratório, trazendo febres e dores de cabeça. Nos casos

mais graves, pode evoluir para uma inflamação no coração e até levar ao óbito. 
  

Igualmente bacteriana, o tétano é uma doença infecciosa que compromete os músculos e ocasiona espasmos

involuntários. A forma mais comum de contrair o tétano é ferir-se com qualquer metal enferrujado. Já

a  coqueluche é uma doença infecciosa  altamente contagiosa do trato respiratório, de fácil prevenção por

meio de vacina.
 

A partir dos 20 anos, o reforço deve ser feito a cada 10 anos. Uma dose a cada

gestação a partir da 20 ª semana. Vacinação no puerpério (até 45 dias após o

parto).
 

Vacina disponível na rede privada e na rede pública de saúde.
 

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 



TRÍPLICE VIRAL: 
 SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA
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O sarampo, que é uma infecção viral do sistema respiratório. É altamente contagiosa e afeta principalmente

crianças. Os adultos devem ser imunizados para proteger as crianças com quem convivem. Já a caxumba é

transmitida no ar, deixa o pescoço inchado em função da inflamação de uma ou ambas as glândulas

responsáveis pela produção de saliva.  
  

Igualmente viral e transmitida por via respiratória, a rubéola ocasiona febre, manchas avermelhadas pelo

corpo, entre outros sintomas. Em gestantes, a atenção deve ser redobrada, uma vez que pode causar a

síndrome da rubéola congênita, que prejudica a formação do bebê nos primeiros meses de gravidez.
 

Para ser considerado protegido, todo indivíduo deve ter tomado duas doses na vida, com

intervalo mínimo de um mês, independente da idade. Se o adulto não tiver recebido duas

doses, deve se vacinar.  Não vacinar na gestação. Pode ser aplicada no puerpério e

durante a amamentação.
  

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 Vacina disponível na rede privada. Na rede pública de saúde: 2ª dose até 29 anos

ou 1ª dose de 30 a 49 anos, e para puérperas até 49 anos.
 



HEPATITE B
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A hepatite B é uma doença infecciosa causada pelo vírus HBV, transmitida sexualmente ou por agulhas com

sangue infectado. Pode evoluir para um quadro de cirrose hepática ou câncer do fígado. 
 

Indicado para pessoas de todas as faixas etárias. Faz parte da rotina de

vacinação das crianças (três doses: 0 - 1 - 6 meses). Verificar situação vacinal e,

caso ainda não tenha sido imunizado anteriormente, deve-se realizar o gesto

vacinal. Especialmente indicada para gestantes não vacinadas.
  

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 

Vacina disponível na rede privada e na rede pública de saúde.
 



PNEUMO 23 – PNEUMONIA
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A pneumonia e outras doenças, que podem atacar pessoas de todas as idades, tendo como alvo principal

indivíduos com mais de 60 anos. Adultos com doenças crônicas em órgãos como pulmão e coração também

devem tomar essa vacina durante as campanhas, como forma de evitar complicações em seu quadro.
 

No Brasil, essa vacina é indicada a partir dos 60 anos.
  

Mesmo fazendo parte da lista das vacinas mais importantes

aos adultos, não é oferecida em postos de saúde fora das

campanhas de vacinação. Para tomá-la, é preciso ir a uma

clínica de imunização.
 

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 



FEBRE AMARELA
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É uma doença infecciosa febril aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada

rapidamente.  Tem  como principais sintomas: dor de cabeça, febre, calafrios, náuseas, vômito,  dores no

corpo, icterícia (pele e olhos amarelados) e hemorragias.
 

Uma única dose para adultos não vacinados anteriormente (ou sem

comprovante de vacinação). Consulte seu médico e verifique se sua região está

na zona de risco.
  

Vacina disponível na rede privada e na rede pública de saúde.
 

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 



INFLUENZA (GRIPE)
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O vírus da Influenza, ou simplesmente da gripe, que se apresenta de 3 diferentes formas/tipos (A, B e

C).  Desde que disponível, a vacina influenza 4V (quadrivalente),  é preferível à vacina influenza 3V

(trivalente), por conferir maior cobertura das cepas circulantes.
 

Dose única anual.
  

Na rede pública, a vacina trivalente está disponível para gestantes,

maiores de 60 anos e para grupos de risco. Na rede privada, as vacinas

trivalente e quadrivalente estão disponíveis para pessoas a partir de 6

meses, sem restrições de idade.
 

O QUE PREVINE
 

PERIODICIDADE
 

ONDE SE VACINAR
 

Importante: muitas pessoas, por medo da reação que a vacina pode causar, optam por não realizarem a imunização. Mas, isso é

um mito, já que a suposta reação do corpo não tem relação com a vacina, e sim com a gripe em si. Isso porque o vírus da gripe fica

semanas no corpo sem se manifestar, e a proteção da vacina não é imediata. Ela demora em média 15 dias para acontecer. 
 



Caso você tenha perdido ou não possua carteira

de vacinação, basta ir ao posto de saúde mais

próximo e solicitar uma nova. Aproveite as

campanhas de vacinação e mantenha suas

vacinas em dia!
 

FIQUE ATENTO!
 

Dráuzio Varella - http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/vacinacao-de-adultos/
 Minha Vida - http://www.minhavida.com.br/saude/galerias/12814-sete-vacinas-que-os-adultos-precisam-tomar/

 Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)- http://www.sbim.org.br/
 Ministério da Saúde - http://portalms.saude.gov.br/

 

Fontes:
 


