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:: 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.

Cuide-se bem!M
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Temos nossos projetos, nossos sonhos e nossas realizações. Queremos o 
mundo para gente, longe de esteriótipos, e aptas a abraçar tudo que a vida 
tem a nos oferecer. Para isso é preciso ter saúde, investir em prevenção. Em 
viver mais e melhor.

A Vaccini sabe que o conhecimento é uma das principais ferramentas para 
o empoderamento feminino. Então, no mês em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, trazemos algumas informações importantes.

A VACINAÇÃO É PARA TODAS AS IDADES!

MÊS DA MULHER VACCINI
SE CONHEÇA | SE PROTEJA
VOCÊ SABE O VALOR 
QUE TEM

*Algumas vacinas, como a da gripe, da hepatite B e da difteria, tétano e coqueluche são especialmente indicadas a gestantes, para a 

proteção delas e do bebê, antes e após o nascimento. A aplicação de outras vacinas inativadas deve ser avaliada pelo médico, consider-

ando cada caso (riscos individuais, moradia em região endêmica para determinadas doenças, ocorrência de epidemias, etc.).

Durante todo o mês de março, na Vaccini, 
você pode escolher gratuitamente fitinhas que 
preparamos com mantras de empoderamento. 
Além das fitinhas, você recebe nosso guia da 
vacinação da mulher. 

SE VACINAR CONTRA O HPV É SE PREVENIR 
CONTRA O CÂNCER

O vírus do HPV é responsável por diversos tipos de 
câncer, principalmente o de colo de útero - ele está pre-
sente em 99,7% das lesões responsáveis por esta doença. 
Na mulher, é também causa de câncer de ânus, vulva, 
vagina e boca. A vacinação é segura e representa a forma 
mais eficiente de prevenção.

O ideal é que toda mulher chegue à idade adulta com a vaci-
nação em dia, para estar protegida contra as doenças que podem 
ser evitadas por meio da imunização. Se isso não foi possível, 

NÃO PERCA TEMPO! 
É importante também saber que algumas vacinas precisam de 
reforços ao longo da vida - como as que previnem o tétano, a dif-
teria, a coqueluche. Tem ainda a gripe, que requer aplicação de 
dose anual, e a vacina que protege do herpes zoster, indicada 
apenas a partir dos 50 anos.

Saiba mais

CONDIÇÕES 
ESPECIAIS 

PARA VOCÊ 
NO MÊS DA 

MULHER

Nas unidades Vaccini, a vacina HPV tem 
preço especial até o fim do mês de março. 
Converse com o seu médico sobre essa impor-
tante forma de prevenção e contate a clínica 
de sua preferência para mais informações.

Unidades Vaccini

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA MULHER

Veja qual Vaccini está perto de você! 

PEGUE SUA FITINHA DO EMPODERAMENTO 
NA VACCINI MAIS PERTO DE VOCÊ!

GESTANTES: 
PROTEÇÃO PARA ELA 
E PARA O BEBÊ

A mulher vacinada transmitirá anticorpos para o bebê, primeiro via 
placenta e, após o nascimento, por meio do leite materno. Isso o 
protegerá nos primeiros meses de vida.

Além disso, algumas doenças, contra as quais o bebê só fica prote-
gido após os seis meses de vida, são transmitidas pelo adulto sem 
que ele saiba. São exemplos a gripe e a coqueluche, causas de com-
plicações, internações e óbitos em recém-nascidos. 

* Principalmente para mulheres que pretendem viajar, a vacina dTpa-VIP deve ser considerada. Para gestantes, 
na falta das vacinas dT ou da dTpa e a critério médico, a vacina dTpa-VIP pode ser considerada, uma vez que a 
vacina VIP é inativada, sem risco teórico para o feto.

** Pessoas que nunca tiveram dengue e/ou são soronegativas devem procurar o médico para avaliar a recomen-
dação da vacina.

Acesse o Calendário de Vacinação Adulto | www.vaccini.com.br

Sempre que possível, a vacinação deve 
ocorrer antes da gravidez*.


