PORTUGAIS

CONSELHOS AOS PAIS NA SEQUÊNCIA DA VACINAÇÃO BCG
Vacina BCG = vacina contra a tuberculose

A sua criança vem de fazer a vacina do BCG, por via intradérmica, abaixo queira encontrar as diferentes
sequências normais ligadas a esta vacina.
Informações gerais :
Esta vacina não provoca febre nos dias que seguem à vacinação et não necessita nenhum cuidado
particular. No caso de febre, consulte o seu médico de familia.
Basta uma só dose ao longo de toda a vida.
A eficácia da vacina começará dentro de 2 a 3 semanas e será máxima dentro de 2-3 meses, duração
média da reacção no seguimento a esta vacina.
Situações possíveis no ponto de injecção :
- Sem reacção no ponto de injecção ; neste caso, não há nada a fazer.
- Em duas ou três semanas, pode apresentar uma pequena vermelhidão (pequena borbulha vermelha
como uma borbulha de picadela de mosquito). 2 evoluções :
√ a borbulha fica no estado de borbulha : neste caso, não há nada a fazer.
√ a borbulha pode tomar um aspecto inchado,empolado, que se parece com um abcesso,
abcesso, sobretudo não lhe toque e espere que o líquido saia por si mesmo.
Esta borbulha pode escorrer e produzir em certos casos, um pequeno corrimento
amarelado, não purulento, durante 3 a 8 semanas. Nesse tipo de caso, é recomendado
limpar com água e sabão , ao menos uma vez por dia, até à cicatrização.

mas não é um

Todas estas reacções são normais e não é necessário preocupar-se. Curam espontaneamente
deixando uma pequena marca rosada que por sua vez dará lugar a uma cicatriz vacinal.
CONSELHOS EM CASO DE CORRIMENTO PROLONGADO
- Não procurar cicatrizar com pós ou pomadas desinfectantes e cicatrizantes
- Aplicar uma pequena compressa seca estéril mantida por uma faixa de gaze para evitar a
fricção da roupa. Evitar o penso com adesivo que pode criar reacções locais alérgicas
- Durante a bela estação expor o seu braço ao sol
- No caso de banhos prolongados, colocar um penso que resista à água
- Evitar a roupa demasiadamente apertada para limitar a fricção
Para mais informações sobre as consequências desta vacina, pode contactar-me ao

Doutora Geneviève GRAVIL-BAILLON
Médico coordenador

CLAT 74 SUD
Tel : 04 50 63 64 89
Fax : 04 50 63 64 90
Mail : clat74sud@ch-annecygenevois.fr
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