Segunda Opinião Formativa

A vacina contra febre
amarela pode ser
administrada com outras
vacinas?
A vacina contra febre amarela pode ser
administrada simultaneamente com outras
vacinas. Quando a combinação for com uma
vacina de vírus vivos atenuados, deve ser
realizada na mesma ocasião ou com um intervalo
de quatro semanas entre as doses. No entanto, na
primovacinação de febre amarela e de tríplice
viral, deve-se necessariamente respeitar o
intervalo de quatro semanas, salvo em situações
especiais que impossibilitem manter o intervalo
indicado. A administração simultânea pode
interferir na soroconversão.
Para os viajantes com deslocamento para área
com recomendação de vacinação contra febre
amarela, a vacina deve ser administrada no
mínimo dez dias antes da viagem.
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