ORIENTAÇÕES APÓS A VACINAÇÃO
BCG
Definição – é uma vacina que protege contra as formas mais graves da tuberculose (meningite tuberculose).
Local – no braço direito (região deltoide). Via intradérmica (embaixo da pele), que resulta numa elevação com
aparência de casca de laranja, a qual desaparece logo após a aplicação (mais ou um menos 8 horas).
Evolução – Após mais ou menos 3 semanas o local começa a ficar vermelho e, possivelmente, formará uma ferida (com
ou sem pus) que poderá demorar até 3 meses para cicatrizar (ferida abre, aparenta cicatriz, abre novamente). Pode
ocorrer coceira no local. A ferida poderá até o tamanho de 01 cm de diâmetro, mas depois diminui e a cicatriz fica
menor.
Cuidados – lavar normalmente com água e sabonete na hora do banho e secar com toalha limpa, sem esfregar. Manter
a criança com camiseta de manga para proteger o local de poeira, insetos e para que a criança ou irmão não mexa no
local. Manter a criança com unhas cortadas. Evite coçar.
Observações – observar se aparecem gânglios embaixo do braço direito ou próximo ao pescoço (íngua) é reação
normal porém pouco frequente, se isso ocorrer, levar a criança à UBS par avaliação com quem vacinou ou com o
pediatra, de preferência da UBS.
Se não houver nenhuma reação local nem formar cicatriz, observar por 6 meses e se nada ocorrer deverá ser
revacinado.
Caso forme uma ferida muito grande e com presença de pus, retornar à UBS para avaliação.
Alimentação – não há restrições, podendo a criança ser alimentada antes ou depois da vacina.
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