
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 7 regras d’or 

  Deixe o braço que recebeu a vacina descoberto o mais 

tempo possível, para facilitar a cicatrização 

 Ponha roupa que não aperte no local da injeção 

 Caso um pouco de líquido escorrer (secreção) no 

local da injeção, aplique simplesmente um penso em cima 

 NÃO APLIQUE NENHUMA POMADA, NEM PÓ DE TALCO, 

NEM QUALQUER OUTRO PRODUTO no local onde foi feita a 
injeção, nem no nódulo 

 Não dê nenhum antibiótico 

  Tomar banho ou duche é autorizado desde o primeiro dia 

da vacina. No entanto, evite tomar banho na piscina ou no mar 
caso estiver a escorrer líquido (secreção) no local da injeção 

 Consulte o seu médico se : 

 A zona dura (nódulo) que apareceu à volta do local da 
injeção medir mais de 3 cm 

 Verificar um desconforto nos movimentos 

 O nódulo, que apareceu debaixo do braço for visível a 
olho nu e amolecido (purulenta) 

INFORMAÇÃO SOBRE A 
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A Tuberculose 

A tuberculose é uma doença infecciosa devido a  
bactérias chamadas bacilos de Koch. É transmitida  
entre pessoas, quando se tosse ou espirra, durante  
contactos próximos e frequentes com pessoas infetadas. 
 

 
Os sintomas da doença são principalmente a tosse, a febre, o cansaço, a perda 
de apetite com emagrecimento, as transpirações nocturnas (suores). 

 

A Vacina BCG 

 

As Indicações Vacinais 

É altamente recomendado que faça vacinar os seus filhos desde a nascença e 
até aos 15 anos de idade se : 

 Residir na região Ile de France (quaisquer que sejam o departamento 
e as condições de vida), na Guiana ou em  Maiote 

 Se o seu filho(a) tiver nascido num país com forte endemia de 
tuberculose 

 O seu filho(a) tiver pelo menos um dos pais originário de um país com 
forte endemia de tuberculose 

 O seu filho(a) tiver que ir viver pelo menos um mês num país com 
forte endemia de tuberculose 

 O seu filho(a) tiver antecedentes familiares de tuberculose 

 O seu filho(a) está numa situação  
que o médico julgue arriscada e  
com risco de exposição ao bacilo  
da tuberculose 

 

Os Efeitos Colaterais da BCG 

Habitualmente, a BCG não produz reações de ordem geral,  
nem febre, nem cansaço. Todavia depois da injeção,  
aparece uma pápula clara e a pele fica com um aspeto de  
casca de laranja. 
. Essa reação desaparece em alguns minutos. 
 

 
                                        

 

 A BCG é uma vacina que tem como objetivo 

de proteger contra a tuberculose. Desde 

2007, a vacina já não é obrigatória. Esta é 

recomendada para crianças com risco 

elevado de tuberculose à nascença e até aos 

15 anos de idade. 

 É uma vacina viva atenuada. 

 Esta vacina tem por objetivo principal o de proteger crianças 
pequenas de formas graves da tuberculose que são 75% dos casos 
(meningite tuberculosa, tuberculose miliar). 

 Esta não permite impedir a transmissão da doença nem de pôr termo 
à epidemia mundial.  

 Para crianças com mais de 3 meses, é necessário e obrigatório 
realizar um teste tuberculínico (IDR). Depois da vacina, não é 
necessário efetuar controlo de IDR nem efetuar a vacina da BCG 
várias vezes. 

 A vacina da BCG pode ser administrada no mesmo dia que qualquer 
outra vacina. 

 

 

Nas 48 horas após a injeção pode aparecer uma erupção 
cutânea (pele avermelhada e induração) 

Durante os 3 meses após a vacina, é habitual ter um  
endurecimento no local da injeção, acompanhado por uma  
lesão local com ou sem secreção. Esta lesão pode permanecer  
vários meses até desaparecer e cicatrizar completamente  
O aparecimento de um nódulo, debaixo do braço que levou a injeção é uma 
reação previsível. 

 

 
A persistência definitiva de uma cicatriz é a regra 

 


