HEPATITE B ( 3 DOSES)

Orientações
- Elevado risco de infecção pós acidentes com material
biológico em PAS susceptíveis.
- A vacina é recomendada para todo PAS não vacinado,
no esquema de três doses nos seguintes intervalos: D0,
D30, D180.
ENTRE PAS, RECOMENDA-SE A REALIZAÇÃO DO ANTI-HBS
UM MÊS APÓS A ÚLTIMA DOSE DO ESQUEMA

VARICELA (CATAPORA)

-

-

-

SARAMPO/CAXUMBA E
RUBÉOLA (MMR)

-

-

-

GRIPE

-

-

TÍPLICE ACELULAR
(DTPA)

-

A varicela é transmitida por aerossóis, com alta
transmissibilidade e possibilidade de surtos intrahospitalares.
Serão considerados imunes os PAS com história de
doença prévia ou de contato domiciliar.
Serão considerados susceptíveis os indivíduos com
história negativa de doença. É custo efetivo realizar a
triagem sorológica para os PAS. Nos casos de
dificuldades para realização da sorologia esta indicada
a vacinação, em esquema de duas doses com intervalo
de um mês.
A vacina de varicela é de vírus vivo, sendo contraindicada para imunossuprimidos e gestantes. Após
a vacinação aguardar 30 dias para engravidar.
Serão considerados imunes apenas os indivíduos com
história de vacinação anterior comprovada em carteira
(2 doses de MMR) ou doença com comprovação
sorólogica.
A vacina MMR (vacina sarampo, caxumba e rubéola)
está indicada para os indivíduos sem documentação de
ter recebido 2 doses da vacina a partir de 12 meses de
vida ou evidência laboratorial das três doenças.
A vacina MMR é de vírus vivo, sendo contraindicada para gestantes e devendo ser
criteriosamente avaliada em imunossuprimidos.
PAS do gênero feminino deverão aguardar
aguardar 30 dias para engravidar.
Os PAS atuam como transmissores do vírus influenza,
com risco de infecção e complicações entre os
pacientes assistidos.
Todos os PAS deverão realizar anualmente, no outono
(abril e maio) a vacina contra influenza, independente
da idade. Os PAS deverão comparecer ao CECOM no
período da campanha anual.
A atualização da vacina dupla adulto (difteria e tétano)
é recomendada para todo PAS.
Serão considerados imunes os indivíduos com 3 doses
no esquema básico e um reforço há menos de 10 anos.
Os susceptíveis deverão completar o esquema.

FEBRE AMARELA

Para candidatos estrangeiros e que moram em regiões
endêmicas.

