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Vacina

Doença meningocócica 
invasiva causada por 

Neisseria meningitidis do 
grupo B (Meningite B).

Doença meningocócica 
invasiva causada por 

Neisseria meningitidis do  
grupos A, C, W e Y.

Condilomas genitais, 
cancros do ânus, cancros 

do pénis, cancros da 
cabeça e pescoço, 

neoplasias intraepiteliais 
do pénis e ânus.

Vacina contra
Neisseria 

meningitidis
do grupo B

Vacinas
contra N. meningitidis

dos grupos ACWY 

Vacinação
contra o Papiloma

Vírus Humano (sexo 
masculino)

Imunização activa de 
indivíduos com 2 ou mais 

meses de idade.

A viajantes com
estadias prolongadas ou 

residentes em países
com doença 

hiperendémica ou 
epidémica e sempre

que exigido pela 
autoridade local. 

Está indicado a
Gardasil®9, a título 

individual, aos 
adolescentes do

género masculino
como forma de

prevenir as lesões 
associadas ao HPV.

Bexsero®, GSK 

Nimenrix®, Pfizer 

Gardasil ®,
(inclui os tipos 6,11,16
e 18, 31, 33, 45, 52, 58) 

6  A 9 em cada 10 
vacinados  têm resposta 

imunitária protetora 
após 1 mês do esquema 

vacinal.

7 A 9 em cada 10 
vacinados têm

resposta imunitária 
protetora após 1 mês
do esquema vacinal.

Ainda não há dados 
nacionais de eficácia.
Nos EUA houve uma 
redução de 56% das 

infecções por HPV nas 
mulheres vacinadas.

Após 10 anos de 
vacinação dá

protecção sustentada.

Foi avaliada em 14 
estudos, incluindo 
10 ensaios clínicos 
controlados, com 

aleatorização de 8776 
indivíduos. A febre foi o 
sintoma mais comum.

Avaliada em vários 
ensaios com indivíduos 

de diferentes grupos 
etários. Reações adversas 
locais e alguns sistémicos  

(náuseas, diarreia e 
vómitos).

Nos EUA já foi 
administrada com 

segurança em > 15000 
rapazes e raparigas.

95,09€

45,71€

145,33€

Imunização ativa de 
indivíduos a partir dos 

10 anos.
Trumenba®, Pfizer

Menveo®, GSK 

Cervarix ®, (incluiu os 
tipos 16 e 18)

8 em cada 10 vacinados 
desenvolvem resposta 
imunitária protetora

após 1 mês do esquema 
vacinal.

Não foi detetado risco 
aumentado de efeitos 
adversos em >4250 

indivíduos com idades 
entre os 10–25 anos em

7 ensaios clínicos.

Segurança não 
estabelecida antes dos 2ª
Perfil de segurança entre 
os 2 e 10ª avaliadas em 4 

ensaios clínicos
Reações adversas auto 

limitadas.

Nos EUA já foi 
administrada com 

segurança em > 30000 
raparigas.

90,09€

53,26€

72,47€

Nome
comercial

Doenças que 
previnem Indicações SegurançaEficácia Preço/Dose
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Vacina

Gastrenterite
aguda

Varicela

Hepatite A

Vacina
contra

rotavírus

Vacina
contra

varicela

Vacina contra
o vírus da
hepatite A

Crianças e adolescentes 
dos 12 meses até

aos 15 anos de idade.
É aceitável administrar

até aos 18 anos.

Recomendação de 
vacinação de todas as 

crianças saudáveis. 
Atenção à idade de 

vacinação.

Estudo de 2015 na região 
centro demonstrou  
efetividade de 83% 
para observação em 

urgência e de 97,5% para 
internamento. 9 em 

cada 10 vacinados estão 
protegidos contra doença 

grave. 7 a 8 em cada 
10 estão protegidos da 

doença.

Efeitos secundários
raros e menosprezáveis.

A vacinação de 
adolescentes
sem história

prévia de varicela.

RotaTeq® MSD

Varilrix® GSK (9)

Havrix® 720
Junior (GSK)

Nos países com vacinação 
universal com franco 

impacto sobre a doença. 
Após introdução universal 

da vacina nos EUA em 
1995 houve uma redução 
> 70% na incidência da 
doença (19 e 35 meses). 
Redução da incidência 
ocorreu noutras faixas 

etárias.

Vacina bem tolerada. 
Principais efeitos 

secundários são locais. 
Complicações
muito raras.

Altamente eficaz em 
outros países (sem 

estudos de eficácia em 
Portugal).

Efeitos
adversos 

locais.

51,18€

41,99€

17,34€

12 meses aos 17 anos
na dose 25U/0,5ml

(2 doses).

Rotarix® GSK

Varivax® MSD (10)

VAQTA® (MSD)
25U/0,5ml

57,02€

46,27€

16,98€

Nome
comercial

Doenças que 
previnem Indicações SegurançaEficácia Preço/Dose


