CALENDÁRIO

VACINAÇÃO
É PARA TODOS

Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL
IDADE

VACINA

DOSE

Hepatite B
BCG

1ª dose
Dose única

2 meses

Rotavírus Pentavalente
Pneumocócica 13 Valente
Hexavalente

1ª dose
1ª dose
1ª dose

3 meses

Meningite ACWY
Meningite B

1ª dose
1ª dose

4 meses

Rotavírus Pentavalente
Pneumocócica 13 Valente
Hexavalente / Pentavalente

2ª dose
2ª dose
2ª dose

5 meses

Meningite ACWY
Meningite B

2ª dose
2ª dose

Rotavírus Pentavalente
Pneumocócica 13 Valente
Hexavalente
Influenza (dose anual)
Meningite ACWY*
Meningite B
Influenza

3ª dose
3ª dose
3ª dose
1ª dose
3ª dose
3ª dose
2ª dose

9 meses

Febre Amarela

dose única

12 meses

Tríplice Viral
Varicela
Hepatite A

1ª dose
1ª dose
1ª dose

13 meses

Pneumocócica 13
Meningite ACWY

Reforço
Reforço

14 meses

Meningite B

Reforço

15 meses

Tríplice Viral
Varicela
Hexavalente / Pentavalente

2ª dose
2ª dose
1º Reforço

18 meses

Hepatite A

2ª dose

4 a 6 anos

dTpa + Salk
Meningite A, C, W, Y

2º Reforço

9 anos

HPV
Dengue*

3 doses
3 doses

10 anos

dTpa

Reforço

Ao nascer

6 meses
7 meses

* Depende do fabricante da vacina utilizada nas demais doses - necessário avaliação do profissional
* Indicada para pacientes que já tiveram contato com o vírus - pacientes que já adquiriram a doença

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ADULTOS

VACINAÇÃO DA MULHER
(20-59 ANOS)
Vacinas
HPV
Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola)

VACINAÇÃO DO HOMEM
(20-59 ANOS)

Esquemas e
recomendações
Quadrivalente: 0-2-6
Oncogênica: 0-1-6

HPV QUADRIVALENTE

É considerada protegida a mulher
que tenha recebido duas doses da
vacina tríplice viral acima de 1 ano
de idade e com intervalo mínimo
de um mês entre elas.
Hepatite A: duas doses, no
esquema 0 – 6 meses.

Hepatites A, B ou A + B

dT - Dupla adulto
(difteria e tétano)

Varicela (catapora)
Influenza (gripe)
Febre amarela

Com esquema de vacinação básico
completo: reforço com dTpa a cada dez
anos. Com esquema de vacinação básico
incompleto: uma dose de dTpa a
qualquer momento e completar a
vacinação com dT (dupla adulto) de
forma a totalizar três doses de vacina
contendo o componente tetânico. Não
vacinados e/ou histórico vacinal
desconhecido: uma dose de dTpa e 2
doses de dT no esquema 0 - 2 - 6 meses.
Para indivíduos que pretendem viajar
para países nos quais a poliomielite é
endêmica: recomenda-se a vacina dTpa
combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).

dT - Dupla adulto
(difteria e tétano)

Dose única anual.

Dose única

Meningite B

2 doses no esquema 0-2

Pneumocócicas

Pneumococica 13: dose única
Pneumocócica 23: duas doses com
intervalo de 5 ano

Dengue*

Hepatites A, B ou A + B

Hepatite A: duas doses, no esquema
0 – 6 meses.
Hepatite B: três doses, no esquema
0 – 1 – 6 meses.
Hepatite A e B: três doses, no esquema
0 – 1 – 6 meses.

Para suscetíveis: duas doses com
intervalo de dois meses

Meningocócica
conjugada ACWY

Herpes-zóster

Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola)

dTp acelular (difteria,
tetano e coqueluche)

Dose única

3 doses no esquema 0-2-6 meses.
Licenciada dos 9 aos 26 anos

É considerado protegido o homem que
tenha recebido duas doses da vacina
tríplice viral acima de 1 ano de idade, e
com intervalo mínimo de um mês entre
elas

Hepatite B: três doses, no
esquema 0 – 1 – 6 meses.
Hepatite A e B: três doses, no
esquema 0 – 1 – 6 meses.

dTp acelular (difteria,
tetano e coqueluche)

Esquemas e
recomendações

Vacinas

Com esquema de vacinação básico
completo: reforço com dTpa a cada dez
anos. Com esquema de vacinação
básico incompleto: uma dose de dTpa a
qualquer momento e completar a
vacinação com dT (dupla adulto) de
forma a totalizar três doses de vacina
contendo o componente tetânico.
Não vacinados e/ou histórico vacinal
desconhecido: uma dose de dTpa e 2
doses de dT no esquema 0 - 2 - 6
meses.Para indivíduos que pretendem
viajar para países nos quais a
poliomielite é endêmica:
recomenda-se a vacina dTpa
combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).

Varicela (catapora)

Para suscetíveis: duas doses com
intervalo de dois meses

Influenza (gripe)

Dose única anual

Febre amarela

Dose única

Meningocócica
conjugada ACWY

Dose única

Meningite B

Duas doses com intervalo de dois meses

Pneumocócicas

Pneumocócica 13: dose única sem
limite de idade. Pneumocócica 23:
duas doses no intervalo de 5 anos.

Herpes-zóster

Dose única acima dos 50 anos.

Dengue*

3 doses no esquema 0-6-12

Dose única acima dos 50 anos.
3 doses no esquema 0-6-12

* Indicada para pacientes que já tiveram contato com o vírus - pacientes que já adquiriram a doença

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO IDOSOS
fonte: SBIm

ESQUEMAS E RECOMENDAÇÕES

Influenza (Gripe)

Dose única

Pneumocócicas

Iniciar o esquema com Pneumococica 13, seguida de uma
dose de Pneumococica 23 e uma segunda dose de
pneumococica 23 após cinco anos da primeira.

dTp acelular
difteria, tetano
e coqueluche)
dT - Dupla adulto
(difteria e tétano)

Hepatites A , B ou
A + B.
Febre Amarela

Meningocócica
conjugada ACWY

Com esquema de vacinação básico completo: reforço
com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação
básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer
momento e completar a vacinação com dT (dupla
adulto) de forma a totalizar três doses de vacina
contendo o componente tetânico.
Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma
dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 6
meses. Para indivíduos que pretendem viajar para países
nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a
vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).

Hepatite A: Duas doses, no esquema 0-6 meses.
Hepatite B: Três doses, no esquema 0-1-6 meses.
Hepatite A+B:Três doses, no esquema 0-1-6 meses.
*Consulte taxas e abrangências.

VACINAS

Dose única.
Para idosos não previamente vacinados e residentes
em áreas de risco avaliar de risco/benefício
Dose única

• É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido,
Tríplice viral
(sarampo, caxumba em algum momento da vida, duas doses da vacina tríplice
viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de
e rubéola)
um mês entre elas.
• Está indicada em situações de risco aumentado já que a
maioria das pessoas nessa faixa etária é suscetível à
essas doenças.

Herpes-zóster

Dose única.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO GESTANTE
fonte: SBIm

Esquemas e
recomendações

Vacinas

RECOMENDADAS
Histórico vacinal

Tríplice bacteriana
acelular do tipo adulto
(difteria, étano e
coqueluche) - dTpa*
ou dTpa-VIP
Dupla adulto (difteria
e tétano) - dT
*È importante vacinar todos os familiares
(pais, avós, cuidadores, etc) que terão
contato próximo com o bebe para evitar
a transmissão da doença

Conduta na gestação

• Previamente vacinada, com pelo
menos três doses de vacina
contendo o componente tetânico.

• Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana
de gestação, o mais precocemente possível.

• Em gestantes com vacinação
incompleta tendo recebido uma
dose de vacina contendo o
componente tetânico.

• Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo
que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª
semana de gestação, o mais precocemente
possível. Respeitar o intervalo mínimo de um
mês entre elas.

• Em gestantes com vacinação
incompleta tendo recebido duas
doses de vacina contendo o
componente tetânico.

• Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de
gestação, o mais precocemente possível.

• Em gestantes não vacinadas e/ou
histórico vacinal desconhecido.

• Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo
que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª
semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo
de um mês entre elas.

Hepatite B

Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses

Influenza (gripe)

Dose única

RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS
Hepatite A

Duas doses, no esquema 0 - 6 meses.

Hepatite A e B

Para menores de 16 anos: duas doses,
aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos:
três doses, aos 0 - 1 - 6 meses.

Pneumocócicas

Esquema sequencial de VPC13 e VPP23
pode ser feito em gestantes de risco
para doença pneumocócica invasiva
(DPI) (consulte os Calendários de
vacinação SBIm pacientes especiais).

Meningocócica
conjugada ACWY

Uma dose. Considerar seu uso avaliando
a situação epidemiológica e/ou a
presença de comorbidades consideradas
de risco para a doença meningocócica
(consulte os Calendários de vacinação
SBIm pacientes especiais)

Meningocócica B

Duas doses com intervalo de um a dois
meses. Considerar seu uso avaliando a
situação epidemiológica e/ou a presença
de comorbidades consideradas de risco
para a doença meningocócica (consulte
os Calendários de vacinação SBIm
pacientes especiais).

Febre amarela

Normalmente contraindicada em
gestantes. Porém, em situações em
que o risco da infecção supera os riscos
potenciais da vacinação, pode ser feita
durante a gravidez.

CONTRAINDICADAS
Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola)

Não vacinar na gestação

HPV

Não vacinar na gestação. Se a mulher
tiver iniciado esquema antes da
gestação, suspendê-lo até puerpério.

Varicela (catapora)

Não vacinar na gestação

Dengue

Não vacinar na gestação

A Unidade de Vacinação é aberta ao público.
Av. Bady Bassitt, 4870 • Alto Rio Preto
Para mais informações sobre as vacinas ligue:
17 3202 1112 • Seg a Sex: 8h às 19h. Sáb: 8h às 14h.
A próxima dose poderá estar em falta na Unimed (ruptura de mercado

Vacinação domiciliar*
Agende por telefone.

SAC 0800 772 9467

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

