
Influenza (gripe) 

A época de vacinação decorre 

a partir do início de outubro e dura até 

março, como é característico de todos os 

países do Hemisfério Norte  

Na 1ª vez: 2 doses, com intervalo mínimo 

de 4 semanas. 

Indicação: ≥ 6 meses: principalmente em 

crianças portadoras de doenças crónicas, 

imunodeprimidas ou com internamento 

prolongado. 

Vacina segura e eficaz! 

Deve vacinar-se todos os anos, pois o ví-

rus muda com facilidade de um ano para o 

outro. A vacinação anterior não garante 

defesas, sobretudo se sofrer 

o ataque de uma nova estirpe

do vírus.

Influvac ® 6,84€ 

Idade Esquema Início / Fim 

> 6 meses Anualmente Outubro a 

Março 

Meningite ACWY

Protege contra doenças menin-

gocócicas invasivas causadas por 

Neisseria meningitidis. Esta vaci-

na encontra-se especialmente indicada em 

caso de pessoas que vão viajar para zonas 

endémicas. 

Indicação:  ≥ 2 anos: 1 dose. 

Elaborado por: António Carvalho

Idade Esquema Entre doses 

>6S e <12m 2 d ≥ 2m 

≥12m 1 d - 

48.21€ Nimenrix ® 

Menveo ® 53.26€ 

Para mais informações dirija

-se ao seu enfermeiro/

médico de família

Web-site: antoniocarvalho.net 

Vacinas Extra 

Plano  

Nacional de  

Vacinação 
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Hepatite A 

Doença prevalente em países 

com más condições sanitárias. 

Indicação: Utentes candidatos a transplante 

hepático, Hemofílicos, viagens para países 

endémicos,  doença hepática crónica, HIV+, 

comportamentos sexuais de risco, contacto 

próximo com doentes com hepatite A 

(profilaxia pós exposição - até 14 dias após 

exposição). 

Idade Esquema Entre doses 

12m-15A 2d 6-12m

Havrix 720 Junior® 24.35 € 

Vaqta 25U/0.5® 29.96 € 

Idade Esquema Entre doses 

12m-17A 2d 6-12m

Varicela
Protege contra o vírus que 

causa varicela. 

NÃO se recomenda por rotina em 

crianças saudáveis!!! 

Indicação específicas: 

• Adolescentes / adultos sem história prévia

de varicela (>10A);

• No sexo feminino, pré-conceção;

• Contacto com imunodeprimidos.

Idade Esquema Entre doses 

≥12m 2d ≥6 s 

Idade Esquema Entre doses 

12m-12A 2d ≥ 1m 

≥13A 2d 4-8s

Varilrix® 

Varivax® 

41.99€ 

46.27€ 

Rotavirus

Vacina Oral 

O Rotavirus é o principal causador de gas-
troenterite aguda. 

Quem NÃO deve fazer? 

• Crianças Imunodeprimidas ou que con-

tactam com pessoas imunodeprimidas.

Idade Esquema Entre doses Terminar 

6s-12s 3d ≥ 4s Até  às 20-22 

(32s) 

59.52€ 

Rotateq® 

Rotarix® 

51.18 € 

Idade Esquema Entre doses Terminar 

6s-12s 2d ≥ 4s Até  às 24s 
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