
Além da atualização das vacinas de rotina, focadas na primeira parte,
podem ser necessárias vacinas específicas para a proteção dos
viajantes nas viagens internacionais. São vacinas para uso seletivo, que
serão indicadas aos viajantes após avaliação individual do risco,
conforme as circunstâncias da viagem.1 Algumas vacinas são necessárias
para a entrada em certos países (vacina contra a febre amarela e vacina
contra infeções meningocócicas dos serogrupos A,C,W,Y), de forma
similar ao que foi referido para a vacina da poliomielite.

Hepatite A
A hepatite A é uma infeção causada pelo vírus da hepatite A (VHA),

transmitida de pessoa a pessoa, ou mediante água ou alimentos

contaminados.2,3 É uma das infeções mais comummente

adquiridas por viajantes.3,4

A vacina contra a hepatite A é recomendada a viajantes para países

com endemicidade intermediária ou alta5-7 (partes de África,

América do Sul e Central e Ásia, incluindo Oriente Médio). Para

regiões com risco médio (Caribe, Leste e Sudeste da Europa), a

vacinação é recomendada se as condições de higiene da viagem

forem questionáveis.6

As vacinas monovalentes são geralmente administradas em duas

doses intramusculares (i.m) com intervalo de pelo menos 6

meses,3,5,8 (preferivelmente 6-12 meses).1,2 Os anticorpos atingem

níveis de proteção 2-4 semanas após a primeira dose.2,3,5,8

Administra-se uma segunda dose para obter um efeito duradoiro.3

Mesmo com exposição ao vírus antes das 4 semanas após a

vacinação, o viajante costuma estar protegido, pois o período de

incubação da hepatite A é de cerca de 28 dias.5

Quem já contraiu a doença, está protegido.6 Em pessoas que

viveram em áreas endémicas podem-se determinar os anticorpos

para o VHA antes da vacinação.9 O doseamento de anticorpos após

a vacinação apenas é indicado no caso de imunidade reduzida.6

É recomendada a administração de imunoglobulina juntamente

com a primeira dose da vacina em alguns viajantes

imunocomprometidos, ou com certas patologias crónicas que

viajam em ≤2 semanas.2,5

Existe a possibilidade de vacinação conjunta com a hepatite B.3,6

Encefalite japonesa
A encefalite japonesa é causada por um vírus do género
Flavivirus,3,4,10 e é transmitida por mosquitos.2-5 Embora a maioria
dos casos seja assintomática,4,10 a taxa de mortalidade é de 20% a
30%, com sequelas neurológicas em até metade dos sobreviventes.4

A encefalite japonesa existe em zonas rurais da Ásia, especialmente

perto de explorações porcinas e arrozais,5 e em partes do Pacífico

ocidental.7 Geralmente é sazonal (maio a outubro), podendo ocorrer

durante todo o ano em regiões tropicais.5

A incidência em viajantes é muito baixa.3-5,7 A vacinação é

recomendada para estadias longas (≥1 mês) em áreas endémicas,

ou quando, num período mais curto, se pretenda realizar

atividades de caminhada, ou permanecer em áreas rurais ou agrícolas

durante a temporada de transmissão,5,8 quando exista um surto.8

Uma vacina inativada está disponível para adultos e crianças com

≥2 meses,5,10 sendo geralmente administrada por via i.m. em duas

doses com 28 dias de intervalo.3,5,6,11 Uma dose de reforço

(terceira) é recomendada 12 a 24 meses após a imunização

primária, antes da possível reexposição ao vírus.2,4,8,10 Em alguns

países existe um esquema de vacinação rápida para adultos entre

18 e 65 anos, com duas doses administradas nos dias 0 e 7.2,4,5,8

Idealmente, a vacinação deve ser iniciada 6 semanas antes da partida,4

administrando a última dose pelo menos 1 semana antes.1,2,7 A

vacinação de mulheres grávidas ou a amamentar deve ser evitada.2

Encefalite transmitida por carraças
Doença causada pelo vírus TBVE (Tick Borne Encephalitis Virus)3,6

da família Flaviviridae, transmitida por picadas de carraças (Ixodes

ricinus).10 Existem três subtipos do vírus.10,11 A infeção começa com

sintomatologia de tipo gripal,3,6,10 que pode ser seguida de afetação

neurológica (encefalite ou meningite),3,10 em 10% dos casos.10 Existe

em áreas florestais da Europa Central, Rússia e algumas zonas de

Asia, com um carater sazonal (da primavera ao outono).3,6

Atualmente, existem vacinas inativadas.8 Em Portugal está disponível

uma delas.11 Recomenda-se a vacinação para viagens em áreas

endémicas. Em locais com incidência baixa ou moderada, limitada

a certas áreas ou associada a atividades específicas, a imunização
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deve ser direcionada unicamente a grupos de risco.8

A vacinação é realizada com duas injeções com intervalo de 1 a 3
meses, seguidas de uma terceira 5 a 12 meses depois.1,6,10 Devem
existir pelo menos duas doses antes da partida,6 a segunda pelo
menos duas semanas antes da viagem.1 Existem também esquemas
rápidos.6 Se o risco de exposição se mantiver, um primeiro reforço
deve ser administrado até 3 anos após a terceira dose.10

Raiva
Zoonose causada por um vírus neurotrópico do género Lyssavirus,10

transmitida ocasionalmente ao homem por mordeduras ou
arranhões de animais infetados.3,10 (são comuns cães ou
morcegos,7 mas muitos animais selvagens são reservatórios).10

A raiva é altamente endémica em muitas partes de África, Ásia
(especialmente Índia, Paquistão, Bangladesh, Bali, Indonésia) e América
Central e do Sul.5,7 O risco para os viajantes é geralmente baixo.6,9

O vírus provoca uma doença neurológica muito grave,3 que evolui
invariavelmente para a morte.
Existe uma vacina inativada contra a raiva de administração i.m.10

A vacinação pré-exposição é recomendada para viajantes com
risco de exposição ocupacional, para visitantes de áreas endémicas
em que o acesso imediato a tratamento médico, particularmente a
imunoglobulina antirrábica (IGR) tende a ser limitado e para
viajantes de aventura ao ar livre.5 O esquema atual consiste na
administração de duas injeções i.m. (dias 0 e 7).6,8,11 Outro,
efetuado com três doses durante 28 dias, continua a ser uma
alternativa, recomendada em alguns países.6,9 A vacinação deve ser
realizada pelo menos um mês antes da partida.1,3 Se se mantiver o
risco de exposição, doses de reforço são geralmente necessárias a
cada 2 a 5 anos.10 Não usar a vacina em alérgicos ao ovo.8

A vacinação pré-exposição elimina a necessidade de administrar
IGR, reduz o número de doses de vacina necessárias após uma
exposição e aumenta o intervalo de segurança entre a exposição e
o início do tratamento, mas não evita a profilaxia pós-exposição.2

A profilaxia pós-exposição consiste no tratamento local das feridas
e imunização ativa com vacina antirrábica, além de imunização
passiva com IGR em algumas situações. Os esquemas de vacinação
variam dependendo do estado vacinal,8 e de outras circunstâncias,
como o estado imune.3,5 Para a profilaxia pós-exposição existem
orientações oficiais emitidas pela DGS.10

Febre tifoide
A febre tifoide é uma infeção bacteriana causada por Salmonella

typhi, de transmissão fecal-oral, principalmente pelo consumo de

água ou alimentos contaminados.1,2,5,10 Causa febre alta, cefaleia,

mal-estar, dor abdominal, obstipação ou diarreia.3 A infeção é

prevalente em áreas da Ásia, África, América do Sul e Central.7 O

risco é superior no Sul da Ásia.2

A vacinação é recomendada em viagens para áreas com alto risco,

principalmente em estadias longas,4-6 se se viaja fora dos destinos

turísticos,4,5 ou em más condições de higiene.6

Existe uma vacina oral viva atenuada, para adultos e crianças com

mais de 5 anos.1,8 Administram-se três doses em intervalos de 48

horas,1,6,12 começando pelo menos duas semanas antes da

partida.1,6 A administração deve completar-se 7 dias antes da

possível exposição. As cápsulas devem manter-se refrigeradas.8 A

eficácia é reduzida quando combinada com antibióticos,

recomendando-se um intervalo de 3 dias entre as tomas.1,2,6,7 O

esquema primário precisa ser repetido após cinco anos.7 Não deve ser

administrada a indivíduos com imunodeficiência,2,7 doença febril aguda

ou doença gastrointestinal. Muitos especialistas evitam o seu uso na

gravidez e em caso de doenças intestinais crónicas.7

Existe uma vacina inativada de polissacáridos capsulares para

adultos e crianças com idade ≥2 anos,5,7-9,10 administrada por via

i.m. como dose única.7,8 Confere proteção decorridos 7 a 10 dias a

partir da imunização.2,11 Se persistir o risco de infeção, é necessário

revacinar após 3 anos.10,11

Ambas as vacinas proporcionam proteção incompleta,1,3,4,6,7 e não

protegem contra a S. paratiphy.9 Existe também uma associação de

vacina contra a hepatite A e contar a febre tifoide.

Cólera
A cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae, transmitida por

contato direto ou por ingestão de água e alimentos contaminados.3

Geralmente, surge como diarreia leve e aquosa, sem febre.13

Porém, alguns doentes podem experimentar diarreia grave, aquosa

e abundante,3,13 que pode levar a desidratação, choque ou até a

morte, se não for tratada.13

A cólera é endémica em muitos países da África e sul e sudeste da

Ásia.5,13 Também foram relatados surtos em partes do Caribe.13

O risco de adquirir cólera é muito baixo.5,8 A vacinação pode ser

considerada naqueles em maior risco: quem presta assistência

humanitária e/ou médica a pessoas deslocadas (campos de

refugiados ou ajuda humanitária).4,5,8

Está disponível uma vacina oral que inclui estirpes inativadas e a

subunidade B recombinante da toxina.3 Entre os 2 e os 6 anos

administram-se 3 doses (0-1-2 semanas) e em ≥ 6 anos, 2 doses (0-

1 semana). Há que completar a vacinação pelo menos uma semana

antes da viagem.1,10 Para uma proteção mantida recomenda-se

uma dose de reforço após dois anos em maiores de 6 anos, e aos

seis meses em crianças entre os 2 e os 6 anos; caso esses intervalos

sejam excedidos, todo o regime deve ser repetido.2

Febre amarela
Doença causada por um vírus do género Flavivirus, transmitido por

picada de mosquito (géneros Aedes e Haemagous spp).2-4,13 A

maioria dos infetados permanece assintomática ou apresenta

sintomas gripais leves. Cerca de 15% dos doentes evoluirão para

doença grave,6 com altas taxas de mortalidade.4

A febre amarela é endémica na África Subsaariana e nos trópicos da

América Central e do Sul.2,5,6,13 O risco de infeção é maior durante a

estação chuvosa.13

A vacinação é recomendada para indivíduos que viajam ou vivem em

áreas com risco de transmissão.8 Alguns países exigem o Certificado

Internacional de Vacinação ou Profilaxia5,6,8,10,13 a todos os viajantes.

Outros, exigem evidência de vacinação a viajantes vindos ou

viajando por áreas endémicas ou infetadas, incluindo breves

trânsitos no aeroporto. Em caso de contraindicações à vacinação, o

viajante pode receber um certificado médico de isenção de

imunização e o país pode decidir ser este serve, ou não, para

permitira entrada no seu território.8
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Na Europa está aprovada uma vacina para indivíduos com ≥ 9

meses de idade;10 contém vírus vivos atenuados3,8 e é de

administração subcutânea. Recomenda-se a administração de uma

dose única pelo menos 10 dias antes da viagem.1,2,11

A OMS determinou que uma dose única proporciona imunidade por

toda a vida, de modo que já não são necessárias doses de reforço para

a maioria dos doentes.2,13 No entanto, cada país pode decidir

recomendar uma vacinação de reforço em determinadas situações.2,5,6

A administração de vacinas inativadas não interfere na segurança

ou imunogenicidade da vacina contra a febre amarela. Outras

vacinas de vírus vivos devem ser administradas simultaneamente

ou com um intervalo de 30 dias entre as vacinas.7,8 A vacina oral

atenuada contra febre tifoide pode ser administrada

simultaneamente ou a qualquer momento antes ou após a

vacinação contra febre amarela.8

Os efeitos adversos da vacina são raros, mas graves.9 A doença

neurológica associada à vacina pode manifestar-se como

meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, encefalomielite

disseminada aguda e paralisia bulbar.2,7 Tem sido relatada doença

viscerotrópica associada à vacina, com proliferação e disseminação

do vírus vacinal, ocorrendo a morte em 65% dos casos.7 A

apresentação clínica pode variar de doença moderada com

disfunção orgânica, a falência de múltiplos órgãos.19 O risco destes

efeitos adversos parece limitado à primoimunização.2,9 A

incidência aumenta com a idade (>60 anos),2,5,7 e em caso de

imunossupressão.2 O risco também é maior em bebés,9 e em

historial de doença do timo ou timectomia.2,7,9 Deve existir

precaução e uma cuidadosa avaliação médica em viajantes com

mais de 60 anos e bebés entre os 6 e 8 meses.5,11

Ao ser uma vacina viva atenuada, não deve ser administrada a

indivíduos com imunodeficiências primárias, transplantados,

doentes em terapias imunossupressoras e imunomoduladoras, ou

doentes com HIV cuja contagem de CD4 é <200/mL.5,7 Também são

contraindicações a idade <6 meses, alergia ao ovo ou a

componentes da vacina,2,5,11 ou com patologias do timo.2

Em princípio, a vacina é contraindicada durante a gravidez,6 sendo

recomendado também que esta seja evitada até 4 semanas após a

vacina.2 Contudo, tanto na gravidez como no aleitamento, deve

existir uma avaliação do balanço beneficio/risco.1 Se a viagem for

inevitável e os riscos de exposição ao vírus muito elevados,

ultrapassando os riscos da vacinação, uma mulher grávida poderia

ser vacinada.7

Infeções meningococícas por serogrupos A, C, E e Y
As infeções causadas por Neisseria meningitidis cursam com

cefaleia, febre, náuseas, fotofobia e rigidez da nuca.3 Transmite-se

por contato com secreções nasofaríngeas de portadores

assintomáticos ou doentes;2 contudo, só uma mínima parte dos

portadores desenvolve doença invasiva (meningite ou septicemia).3

Os surtos podem ocorrer em qualquer lugar, mas são mais comuns

no denominado "cinturão da meningite" africano (áreas semiáridas

da África subsaariana que se estendem do Senegal e da Guiné a

leste até à Etiópia).5 A vacinação é recomendada em viagens para

estas áreas durante a estação seca (dezembro a junho),5,6,9 e para

áreas com surtos, principalmente se os viajantes vão ter contato

prolongado com a população local, como os que vivem em

instituições militares ou campos de refugiados, que trabalham em

serviços de saúde,5 ou viajam em transporte público, migrantes

que viajam para o país de origem para ficar com a família, ou por

mais de quatro semanas. A vacinação também é recomendada

para pessoas com alterações na função do baço, ainda que o

tempo de permanência na região de risco seja curto.6

O risco de doença para os viajantes é baixo,2 mas a doença

meningocócica invasiva tem taxas de mortalidade superiores a

10%. Cerca de 20% dos sobreviventes sofrem sequelas.4

A vacina é obrigatória para viajantes para a Arábia Saudita

(peregrinagem à Meca e Medina),1,6 a partir dos 2 anos de idade.6

Deve ser administrada pelo menos 10 dias antes da viagem, e não

mais que 5 anos antes, se foi usada uma vacina conjugada.5,6

Existem duas vacinas conjugadas contra meningococos dos

serogrupos ACYW135, uma indicada para imunização a partir das 6

semanas e outra a partir dos 2 anos de idade, com esquemas de

administração diferentes conforme a idade e a vacina concreta.1

Algumas fontes recomendam considerar imunizações de reforço

após três a cinco anos se houver risco contínuo de exposição.7

As vacinas contra N. meningitidis serogrupo B e contra N.

meningitidis serogrupo C não são recomendadas rotineiramente

na medicina das viagens.5,6

*

As vacinas contra a febre-amarela e febre tifoide são disponibilizadas e

administradas nos Centros de Vacinação Internacional mediante

prescrição médica.12 Para todas as infeções transmitidas por vetores,

ou por ingestão de água ou alimentos, devem existir medidas

preventivas.3,10
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