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Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais sobre a vacina Dengvaxia®, 
acesse “Perguntas e Respostas” 

:: Informação para sua qualidade de vida ::

DENGUE
VACINA JÁ ESTÁ 
DISPONÍVEL

Tipo de vacina

Composição

Indicação

Número de doses

Aplicação

Contraindicação

Contém os quatro sorotipos de vírus da dengue que 
podem causar doença: DENV1 (principal sorotipo 
identificado nas análises realizadas em 2015 e 2016), 
DENV2, DENV3 e DENV4.

Três, com intervalo de seis meses.

Por se tratar de vacina atenuada, é contraindicada em 
imunodeprimidos, gestantes e em mulheres que estão 
amamentando.

Pessoas de 9 a 45 anos de idade.

Via subcutânea.

Atenuada

VACINA DENGVAXIA®

Eficácia

Não foi identificado padrão de eventos adversos graves. A maior parte dos eventos foi de 
curta duração, leve e reversível, em todas as faixas etárias estudadas, comparáveis aos 

possíveis eventos de outras vacinas administradas de rotina.

SOBRE A
DENGUE

REGISTRO DE CASOS

• Mundo - 100 milhões de ocorrências anuais.
• Brasil - 1.345.286 casos prováveis de dengue foram 
registrados entre 3 de janeiro e 11 de junho de 2016. 

CASOS GRAVES E ÓBITOS NO BRASIL 
NOS SEIS PRIMEIROS MESES DE 2016

Confirmados

Casos sob investigação

Óbitos

Região Sudeste

458 de dengue grave ou com sinais de alarme e 606 óbitos.

Maior registro de casos confirmados de dengue grave (287) 
e de dengue com sinais de alarme (2.623)

318

511 casos de dengue grave e 5.570 casos de dengue com 
sinais de alarme.

 Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/julho/15/2016-boletim-epi-n28-dengue-chik-zika-se23.pdf

A incidência crescente e a expansão geográfica da transmissão da dengue nas últimas duas 
décadas demandam estratégias sanitárias que vão além do controle do vetor, ressaltando a 

necessidade urgente de uma vacina. 

Mas é importante não abrir mão dos cuidados em casa e na sua comunidade. 

Confira as dicas. 
http://combateaedes.saude.gov.br/pt/prevencao-e-combate

Segurança

Estudo clínico - número 
de participantes: 40 mil

Tempo de estudo: 20 anos

Participantes: Crianças, 
adolescentes e adultos

Países participantes: 15

Clique aqui! 

Para agendar a data e horário de sua vacinação ou de seu filho(a) em uma de nossas unidades.

Vacinação apenas com agendamento prévio. 
Consulte a unidade de sua preferência.


