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Vacinas
Orientações a seguir
durante o tratamento
com a administração 
de extratos alergénios 

Caso necessite de esclarecer 
dúvidas ou alterar a marcação 
da administração da vacina,
pode contactar o enfermeiro 
no serviço de Consulta Externa
Tlf. 252 300 800 Ext. 2823 / 2218



Esta vacina tem como objetivo
criar tolerância imunológica, 
fazendo com que o organismo
reaja menos ou deixe de reagir
àquilo a que é alérgico, 
através da administração de 
alergénios específicos
(ácaros, gramíneas, bolores…) 
durante um período de 3 a 5 anos.

Recomendações relativas à vacina:

A vacina deve ser guardada na gaveta do frigorífico. 

Quando se deslocar ao hospital para a administração 
da vacina, esta deve ser transportada em mala térmi-
ca com um acumulador de frio.

Não deve esquecer-se de solicitar atempadamente 
ao médico o reforço da vacina, pois o tratamento não 
pode ser interrompido.

No dia da administração da vacina:

Se for criança, esta deve ser acompanhada por um
adulto. Deve trazer roupa que proteja o braço onde é
administrada a vacina. Informar o enfermeiro se:
. estiver a tomar antibiótico
. com febre
. lhe tiver sido administrada outro tipo de vacina
   recentemente
. manifestar sintomas intensos da sua doença alérgica
. tiver sido submetido a cirurgia recente ou extração
   dentária

Após a administração da vacina vai aguardar 30 min 
na sala de espera.

Posteriormente será reavaliada pelo enfermeiro e 
observado o local de administração da vacina.

Antes de abandonar o serviço de Consulta Externa, 
deve dirigir-se ao balcão de atendimento administrativo.

Em casa:

Não pressionar o local de administração da vacina. 

Não fazer exercício ou esforço físico nas 12h seguin- 
tes à administração da vacina.

Se no local da administração da vacina observar 
uma reação tipo “pápula”, deve aplicar frio.

Se apresentar queixas fora do habitual, nomeada-
mente sintomas de “falta de ar” deve dirigir-se ao 
serviço de Urgência. 




