
O guia da Abrafarma 
para você se cuidar melhor.

Vacina é saúde. 
Tem na farmácia.

Como as vacinas ajudam a 
cuidar da sua saúde.
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1 - A importância 
das vacinas

Quando você se vacina, está 
cuidando de todos.
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As vacinas existem há séculos e são grandes aliadas da 
medicina na prevenção e erradicação de doenças antes 
incuráveis. Ao longo do tempo, elas tiveram eficácia 
comprovada em seu maior objetivo: salvar vidas.

A maioria das doenças prevenidas por vacinas são transmitidas 
por meio do contato com a pessoa doente ou com superfícies e 
objetos contaminados. A vacinação em massa diminui a 
circulação dos agentes infecciosos e, dessa forma, menos 
pessoas adoecem.

Vacinar-se é um ato de cuidado com a sua saúde e com a do 
próximo. Quando você se vacina, está protegendo não só a si 
mesmo, como também todos aqueles que estão por perto, as 
pessoas que você ama e a sua comunidade.

Nesta cartilha, mostraremos a importância das vacinas, seu 
funcionamento e como as redes de farmácias associadas à 
Abrafarma podem te ajudar nesse cuidado.

Vamos nessa?  



Como já dissemos, as doenças que podem ser prevenidas 
com vacinas são causadas por agentes infecciosos, como 
vírus e bactérias. Eles são chamados de patógenos e entram 
em nosso organismo quando ficamos expostos a pessoas ou 
objetos contaminados.

O sistema imunológico identifica esse invasor e as células de 
defesa, chamadas leucócitos, entram em ação para neutralizar 
a ação do patógeno. Quando os leucócitos não são 
suficientemente rápidos, o agente infeccioso pode se 
multiplicar e causar a doença.

Felizmente, o sistema imunológico é capaz de se lembrar dos 
patógenos que já encontrou e agir de forma muito mais 
rápida, caso ocorra uma nova infecção. Este é o princípio de 
todas as vacinas: fazer com que o corpo memorize 
o agente invasor, sem que a pessoa adoeça. 

Do laboratório para o seu 
sistema imunológico.   

2 - Como funcionam
as vacinas



3 - Vacinação não 
tem idade

Cuidado e proteção em todas 
as fases da vida.  
Se você acha que vacina é uma exclusividade das crianças, está 
na hora de rever os seus conceitos e dar uma conferida na sua 
carteira de vacinação. Aliás, você sabe por onde ela anda? 
Muitas pessoas acreditam que as vacinas são necessárias 
apenas durante a infância e que todas as doses aplicadas nessa 
época da vida são válidas para sempre, sem a necessidade de 
reforçar a imunização. 

Manter a vacinação em dia, em todas as fases da vida, é o 
melhor caminho para se proteger e garantir que doenças 
evitáveis não voltem a aparecer. Veja as vacinas disponíveis e 
necessárias para cada idade: 

Na infância, são aplicadas a 
maioria das vacinas que uma 
pessoa receberá durante a 
vida. A maioria está disponível 
no SUS, mas também é 
possível encontrar algumas 
delas nas farmácias 
associadas à Abrafarma. 
Confira as vacinas indicadas 
para crianças de 0 a 10 anos:

3.1   Infância
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BCG ID
Hepatite B
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa)
Haemophilus influenzae B
Poliomielite
Rotavírus
Pneumocócicas conjugadas
Meningocócicas ACWY / C
Meningocócica B
Influenza (gripe)
Febre amarela
Hepatite A
Tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola)
Varicela (catapora)
HPV
Tríplice bacteriana acelular 
do tipo adulto (dTpa)
Dengue 

Fonte: https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao 
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Durante a adolescência, uma 
série de vacinas deve ser 
aplicada. Algumas são doses 
de reforço, outras são 
específicas para a idade dos 
10 aos 19 anos. Conheça 
quais são elas: 

3.2   Adolescência

Tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola)
Hepatites A, B ou A e B
HPV
Tríplice bacteriana acelular do 
tipo adulto (difteria, tétano e 
coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP 
Dupla adulto (difteria e tétano)
Varicela (catapora)
Influenza (gripe)
Meningocócicas ACWY / C
Meningocócica B
Febre amarela
Dengue

Fonte: https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao 



A vacinação de adultos é um 
desafio de saúde no mundo 
todo. Muitas pessoas abrem 
mão ou se esquecem desse 
cuidado e acabam colocando 
em risco a sua vida e a de 
todos aqueles que estão por 
perto. Veja as vacinas 
recomendadas para a faixa 
etária dos 20 aos 59 anos: 

3.3   Adulto

Tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola)
Hepatites A, B ou A e B
HPV
Tríplice bacteriana acelular do tipo 
adulto (difteria, tétano e coqueluche)
Varicela (catapora)
Influenza (gripe)
Meningocócicas ACWY / C
Meningocócica B
Febre amarela
Pneumocócicas
Herpes-zóster
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A vacinação em idosos é de 
extrema importância e garante 
um envelhecimento ativo e 
saudável. Após os 60 anos, o 
acometimento por uma 
doença que parece inofensiva 
pode desencadear um quadro 
mais grave, por isso é 
fundamental estar atento às 
vacinas indicadas para essa 
faixa etária:

3.4    Terceira idade

Influenza (gripe)
Pneumocócicas (VPC13) e (VPP23)
Herpes-zóster
Tríplice bacteriana acelular do tipo 
adulto (difteria, tétano e
coqueluche) - dTpa ou dTpa-VIP
Dupla adulto (difteria e tétano) – dT
Hepatites A e B
Febre amarela
Meningocócicas conjugadas ACWY/C
Tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola)



4 - Vacinação nas redes
associadas Abrafarma

Uma dose extra de cuidado com você.   
Você já sabe que pode contar com as farmácias 
associadas à Abrafarma para comprar seus 
medicamentos e cuidar da saúde, mas sabia que 
farmácia também é lugar de vacinação?  

Além do melhor atendimento e a maior variedade de 
produtos, desde 2017, nossas farmácias estão 
autorizadas a oferecer mais uma comodidade: vacinas. 
Desde então, é possível realizar a aplicação de qualquer 
imunizante disponível no mercado e aprovado pela 
Anvisa. O atendimento é feito por farmacêuticos 
especializados, em uma sala da farmácia exclusiva para 
a vacinação, de forma segura e privativa.

O serviço é prático, rápido e agendado diretamente com 
o farmacêutico. Tudo pensado para facilitar a sua rotina 
e manter em dia a sua saúde. Não deixe esse cuidado de 
lado. Acesse o site da Abrafarma, encontre uma farmácia 
associada mais próxima de você e conte com essa dose 
extra de cuidado e saúde. Vacine-se!  
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