
 Causa doença no fígado, prevalente em 

países com más condi-

ções sanitárias 

 Eficaz e bem tolerada 

 Baixa prevalência em 

Portugal 

 Causa de Gripe  

 Eficaz e bem tolerada 

Vírus Influenza 

Vacinas 

 Extra 

Programa 

Nacional de 

Vacinação 

 

É importante proteger o seu filho! 

 

Para qualquer informação adicional 

consulte o seu Médico ou Enfermeiro 

de Família. 

Qual Várias (~ 5,80 €) 

Quem 

Crianças a partir dos 6 meses 

principalmente se portadoras de 

doenças crónicas, imunodeprimi-

das ou com internamento prolon-

gado 

Quando 

 Anualmente, preferencialmente 

nos meses de Outubro ou 

Novembro. Na 1ª vez: 2 doses 

com intervalo mínimo de 4 

semanas 

Como Via intramuscular 

Vírus Hepatite A 

Qual Havrix® (17,42 € por dose)   

Quem 
Crianças suscetíveis, a partir 

dos 12 meses 

Quando 
 2 doses intervaladas de 6 a 

12 meses 

Como Via intramuscular 
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 Causa mais frequente 

de Gastroenterites 

 A vacinação previne a 

gastroenterite aguda 

grave e diminui os cus-

tos da doença em consultas, urgências, 

internamentos. 

 Confere imunidade durante pelo menos  

2 anos 

 Causa de Varicela  

 Protege contra a doença 

causada pelo vírus da  

   varicela 

 Vacinados que contraem varicela normal-

mente manifestam uma doença ligeira, 

comparativamente aos não vacinados  

 Desconhecem-se efeitos a longo prazo da 

eficácia da vacina 

Rotavírus Varicella Zoster 

Qual 
RotaTeq® (51,18 € por dose) 
 
Rotarix®  (71,08 € por dose) 

Quem Crianças das 6 às 24 semanas 

Quando 

1ª dose entre as  
6 e as 12 semanas,  

intervalo mínimo de 4 semanas 
 

Completar até aos  
6 meses de vida  

 
 
 RotaTeq® - 3 doses  
  (ex. aos: 2, 4 e 6 meses 
 
 
 Rotarix® - 2 doses   
   (ex. aos: 2 e 4 meses) 

Como Via oral 

Qual 
Varivax® (46,27 € por dose) 
 
Varilrix® (41,99 € por dose) 

Quem 

Crianças saudáveis, a partir dos 

12 meses, em contacto direto 

com doentes de alto risco de  

varicela grave 

Quando 

 Varivax ® - 2 doses, intervalo 
mínimo de 4 semanas 

 
 
 
 Varilrix® - 2 doses, intervalo 

mínimo de 6 semanas 
 

Como Via subcutânea 

 Os serogrupos B e C 

são a causa mais fre-

quente de doença 

meningocócica: ex: 

sépsis, meningite 

 O PNV inclui, desde 

2006, a vacina contra o serogrupo C  

 A duração da imunidade ainda não é conhe-

cida 

Neisseria meningitidis B 

Qual Bexsero® (98,36 € por dose) 

Quem 
Lactentes, crianças e adolescentes 

(com mais de 2 meses de idade) 

Quando 

 Dos 2 aos 5 meses: 
  3 doses, intervalo mínimo de 4 

semanas dose de reforço dos 12 
aos 23 meses (3+1) 

 
 Dos 6 aos 23 meses:  
   2 doses, intervalo mínimo de 8 

semanas, dose de reforço dos 12 
aos 23 meses,  

   se >12 meses de idade, dose de 
reforço 12 a 23 meses depois da 
primovacinação (2+1) 

 
 Dos 2 aos 50 anos:  
  2 doses, com intervalo mínimo de 

8 semanas até aos 10 anos,  
   se >10 anos, mínimo de 4 sema-

nas de intervalo 

Como Via intramuscular 


