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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

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

Para mais informações, converse com o seu médico 
sobre prevenção do herpes zóster.

Cuide-se bem!M
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RAZÕES PARA SE VACINAR 
CONTRA O HERPES ZÓSTER

Conhecido popularmente como cobreiro, 
o herpes zóster é caracterizado pelo 
aparecimento, em um dos lados do corpo,  
de coceira, formigamento, dor, ardência e 
bolhas (vesículas). Tronco, coxa e rosto são 
as áreas mais afetadas, mas, pode ocorrer 
também nos olhos e outras regiões.

A dor é uma importante característica da 
doença, principalmente em idosos que 
podem mais comumente desenvolver a 
neuralgia pós-herpética, o que significa 
dor por pelo menos 90 dias.

A vacina protege da doença e, 
principalmente, é capaz de evitar 
a dor da neuralgia pós-herpética. 
Está licenciada para pessoas com mais 
de 50 anos e é altamente recomendada 
para os maiores de 60, sem limite de 
idade, mesmo para aqueles que já 
tiveram a doença.

Para ajudar a esclarecer a gravidade do 
herpes zóster e a importância da 
imunização, preparamos este miniguia.

1ª

O vírus Varicella-zoster fica latente (adormecido) no organismo e 
pode ser reativado quando há perda da imunidade, fazendo surgir o herpes zóster. 

Nos maiores de 85 anos, o risco disto acontecer chega a 50%.

As complicações do herpes zóster podem ser de ordem neurológica, oftalmológica, 
cutânea  e, mais raramente, viscerais.

1 em cada 4 pessoas com herpes zóster desenvolverá complicações como: dor intensa, 
infecções secundárias, cicatrizes e cegueira (quando a lesão atinge a região dos olhos).

1 em cada 5 pessoas terá neuralgia pós-herpética (NPH) – dor crônica e incapacitante 
do nervo afetado, de difícil tratamento, que pode durar meses e até anos.

Testes com mais de 50 mil idosos – incluindo pessoas com mais de 70 anos, portado-
ras de doenças crônicas – demonstraram que os eventos adversos mais comuns foram 
reações locais leves a moderadas (34% dos vacinados), febre (menos de 1%), sintomas 

respiratórios (1,7%), diarreia (1,5%), alterações na pele (1,1%) e cansaço (1%).

Aplicada em dose única, a vacina tem eficácia de 60% contra a doença e de 70% 
contra as dores crônicas. Indicada pelas sociedades brasileiras de Imunizações (SBIm) 
e de Geriatria e Gerontologia (SBGG), está disponível apenas nas clínicas privadas.

2ª

4ª
Tipo de vírus Varicella-zoster Herpes simples 1 e 2

Doença Varicela (catapora) 
e herpes zóster

No corpo, na face 
e nas extremidades

Contato com lesões e pelo ar

Medicamentos antivirais 
em doses altas

Herpes labial e genital

Lábios e genitais

Beijo e contato sexual

Medicamentos antivirais 
em doses baixas

Localização da doença

Transmissão

Tratamento

Gestantes; imunodeprimidos; pessoas com tuberculose ativa não tratada ou que 
sejam alérgicas a algum dos componentes da vacina. 

Após um quadro de herpes zóster é preciso aguardar um ano para se vacinar.

CONTRAINDICAÇÃO

3ª

5ª

Quem já teve contato com o vírus da catapora 
(o Varicella-zoster) pode desenvolver herpes zóster

Complicações

A vacina é extremamente segura

Condições que aumentam a chance 
de desenvolver herpes zóster

• Idade acima de 50 anos (principal fator de risco).

• Estresse físico ou psicológico. 

• Privação do sono.

• Doenças crônicas, como as do coração, 
   do pulmão, o diabetes, o câncer e o HIV/Aids.

• Uso de medicamentos que reduzem a imuni-
dade, como quimioterápicos, entre outros.

Herpes zóster é diferente de herpes simples


