ACES do Alto Ave

Esquema de vacinação
apos o 10º ano de vida
10 anos


Tétano



HPV 1,2

25, 45 e 65 Anos


Guimarães/Vizela/Terras de Basto

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR ARÕES

Segunda a Sexta
08h00 às 20h00

VACINAÇÃO

Sábados
09h00 às 13h00

Reforço do tétano

Apos 65 Anos


Horário da USF Arões

Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave

Reforço tétano de 10 em 10
anos

Para um melhor atendimento
Marque antecipadamente o seu contacto
preferencialmente por telefone

Visite o nosso site:
www.usf-aroes.com

Faça sugestões de melhoria
Todos agradeceremos

Lto. Da Tapada, nº 21 Arões de S. Romão. 4820-758 FAFE
Email: usfaroes@csfafe.min-saude.pt
Tel: 253 490 110
USFAPAN022 V2

Fax: 253 490 111

Maio 2017

Esquema de vacinação
até ao 5º ano de vida

Importância
da vacinação

1º mês


As vacinas permitem salvar
mais vidas e prevenir mais casos de

2º mês


doença do que qualquer trata

mento médico.

VHB1 ( Hepatite B – 1ª dose )



O Programa Nacional de

DTPaHibVIP1 (Difteria, tetano,tosse
convolsa, doenças por influenzae b e poliomielite - 1ª dose)
VHB 2 (2ª dose)
Prevenar (doenças por Streptococcus pneumoniae)(1ª dose)

Vacinação (PNV) é um programa

4º mês

universal, gratuito e acessível a




todas as pessoas presentes em Por-

Os sintomas/sinais mais
frequentes após a vacinação
são os seguintes:






Febre
Choro
Irritabilidade
Perda de apetite
Dor e inchaço no local de
vacinação

DTPaHibVIP2 (2ª dose)
Prevenar (2ª dose)

6º mês

tugal.
Apresenta um esquema de
vacinação

recomendado

que

constitui uma “receita universal”.




DTPaHibVIP3 (3ª dose)
VHB 3 (3ª dose)

12 mês




VASPR (sarampo, papeira e
rubéola, 1ª dose)
Menc (doenças causadas por
Neisseria meningitidis C ,1dose)
Prevenar (Reforço)

18 mês
DTPaHibVIP1 (Reforço)

NOTA: Existem vacinas que não fazem parte



do plano nacional de vacinação,. Consulte

5 anos

o seu medico ou pediatra.




DTPaVIP3 (Reforço)
VASPR (Reforço)

Para prevenir ou aliviar o aparecimento destes sintomas pode dar ao
seu bebé medicação para a febre e
aplicar gelo no local.

