Factos sobre a vacina Typbar-TCV®
Uma nova vacina anti-tifóide
conjugada (TCV) oferece:

A Organização Mundial da Saúde
encoraja:

Protecção duradoura comparada a outras vacinas
anti-tifóide disponíveis.

Introdução de TCV dando prioridade aos países com fardo
elevado da doença ou fardo elevado de tifoide fármacoresistente.

•
•
•
•

Requer menos doses.
Adequada para crianças dos 6 meses de idade em diante.
Oportunidade para inclusão nos programas de vacinação
de rotina.

TYPBAR-TCV:

•
•
•
•

É fabricada pela Bharat Biotech International Limited.
Pode ser administrada a adultos, crianças e lactentes dos
6 meses em diante.
Oferece protecção de longa duração com uma única dose
de 0,5 mL por injecção intramuscular.
Apresentada como um líquido pronto a usar numa ampola
de 5 doses com 36 meses de validade quando armazenada
entre 2-8°C.

•
•
•
•

Administração programática ao mesmo tempo que outras
consultas para vacinas aos 9 meses de idade ou no segundo
ano de vida.
Campanhas de vacinação de recuperação até aos 15 anos
de idade.
Usar na resposta a surtos de tifóide confirmados.

Ao expandir o uso de TCVs
pode-se:

•
•
•
•

Reduzir a necessidade de antibióticos.
Desacelerar a emergência de tifóide fármaco-resistente.
Reduzir a prevalência da doença.
Salvar vidas.

Cronograma da Gavi, Aliança para Vacinas: Candidatura para introdução
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INTRODUÇÃO À VACINA

PAÍS (de acordo como guiade campo para
actividades de vacinação suplementar)

Os países devem dar 15-18 meses entre a preparação da candidatura e implementação, pressupondo introdução tanto
de rotina como por campanha.

