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1. Objetivos 2. Aplicação 

 
Garantir a padronização das orientações técnicas dos procedimentos de aplicação de 
imunobiológicos. 
 

Equipe de enfermagem. 

 

3. Calendário Vacinal  

 

CALENDÁRIO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2017  

IDADE VACINA DOSE  

Ao nascer 
BCG-ID Dose Única  

Hepatite B 1ª dose  

2 meses  

Pentavalente (DTP+Hib + HB) 

1ª dose 

 

Vacina  poliomielite inativada  

Vacina oral rotavírus Humano  

Vacina pneumocócica 10  

3 meses Vacina meningocócica C 1ª dose  

4 meses 

Pentavalente (DTP+Hib + HB) 

2ª dose 

 

Vacina poliomielite inativada  

Vacina oral rotavírus humano  

Vacina pneumcócica 10  

5 meses Vacina meningocócica C 2ª dose  

6 meses 
Pentavalente (DTP+Hib + HB) 

3ª dose 
 

Vacina poliomielite inativada  

9 meses Febre Amarela Dose Inicial  

12 meses 

Tríplice viral Dose única  

Vacina pneumocócica 10 
Reforço 

 

Vacina meningocócica C  

15 meses 

Tríplice bacteriana (DTP) 
1º reforço 

 

Vacina oral poliomielite  

Hepatite A 
Dose única 

 

Tetraviral  

4 anos 
Vacina oral poliomielite 

2º reforço 
 

Triplice bacteriana (DTP)  

09 a 14 anos HPV (meninas) 2 doses  

11 a 14 anos  HPV (meninos)  2 doses  

12 a 13 anos Meningo C  (meninas e meninos) 1 dose   

09 a 26 anos 
HPV para meninas(os) e mulheres/homens convivendo 
com HIV/aids 

3 doses  

CAMPANHAS NACIONAIS  

06m a menores 5 anos Vacina Influenza (gripe) Anual  
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5. Observações referente às vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da 
Saúde 

 

BCG - dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente na maternidade logo após o 

nascimento. Na rotina dos serviços a vacina é disponibilizada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 
dias ainda não vacinados.  

 Dose: 0,1mL                  .  

Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal após 6 
meses devem revacinar apenas uma vez.  

Crianças prematuras ou com baixo peso: adiar a vacinação até que atinjam 2 kg. Contraindicada 
para indivíduos a partir de 5 anos de idade portadores de HIV.  

Nos contatos prolongados de portadores de hanseníase, realiza a vacinação seletiva, conforme 
normas do PNI, nas seguintes situações:  

*Menores de 1 ano de idade:  

 Não vacinados: administrar 1 dose de BCG. 

 Comprovadamente vacinados: não administrar outra dose de BCG. 

 Comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal: administrar uma dose de 
BCG seis meses após dose de BCG. 

* A partir de 1 ano de idade: 

 Sem cicatriz: administrar uma dose. 

 Vacinados com uma dose: administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de seis 
meses após a dose anterior. 

 Vacinados com duas doses: não administrar outra dose de BCG. 

Para indivíduos expostos ao HIV:  

a) Crianças filhas de mãe HIV positiva podem receber a vacina o mais precocemente possível 
até os 18 meses de idade, se assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência;  

b) Crianças com idade entre 18 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas, somente 
podem receber a vacina BCG após sorologia negativa para HIV; para estes indivíduos a revacinação é 
contraindicada;  

c) A partir dos 5 anos de idade , indivíduos portadores de HIV não devem ser vacinados, mesmo 
que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. 

 

Hepatite B - uma dose ao nascer , o mais precocemente possível, preferencialmente nas 
primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Completar o esquema de vacinação 
contra a Hepatite B com a vacina penta, aos 2, 4 e 6 meses de idade.  

 Para crianças que iniciam esquema vacinal a partir de 1 mês de idade até 4 anos, 11 meses e 
29 dias, administrar 3 doses da vacina penta com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 
dias, juntamente com a pentavalente.  

 Para indivíduos a partir de 5 anos até 49 anos:  

a) sem comprovação vacinal : três doses (0, 1 e 6);  

b) Em caso de esquema vacinal incompleto, não reiniciar o esquema, apenas completá-lo 
conforme situação encontrada.  

 Para gestantes  em qualquer faixa etária e idade gestacional  administrar três doses, devendo-
se considerar o histórico de vacinação.  

 Está ampliada a oferta da vacina contra hepatite B para a população independentemente da 
idade e/ou condições de vulnerabilidade. 

 Dose: 0,5 ml        19 anos de idade e 1ml a partir de 20 anos, via intramuscular.  

 Particularidades: Realizar dose dobrada em pacientes imunossuprimidos (Ex: HIV e renal 
crônico). 
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        -                                         , administrar a vacina e a imunoglobulina 
humana anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas, podendo a imunoglobulina ser 
                                                           -                                     
                                                                                                     
B e imunoglobulina humana anti-hepatite B nesses centros.  

 

Penta - administra três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as 

doses, mínimo de 30 dias.  

Na rotina dos serviços, em crianças até 4 anos, 11meses e 29 dias, que vão iniciar esquema 
vacinal, administrar 3 doses com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.  

 Dose vacina penta: 0,5mL, via intramuscular.  

Deverão ser administrados dois reforços com DTP: aos 15 meses e 4 anos de idade. 
Contraindicadas (penta e DTP) para crianças a partir de 7 anos de idade.  

 

DPT:  Dose: 0,5mL, via intramuscular.  

Particularidades:  

                                                                                             
                                                                                       ; 

                                                                                        
                                          .  

                                                                                               
                                                                                             30 
dias.  

                                                                                           
                                                                                      
desconhecida, atualizar esquema.  

                                                        7 (sete) anos de idade.  

 

VIP/VOP –                                                                                    

       –                                                                         (2 gotas), o 
primeiro aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade. 

Em situação epidemiológica de risco, o intervalo mínimo pode ser de 30 dias. O esquema 
sequencial está indicado para as crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.  

A VOP                                                                                       
                                                                                         .  

 

Pneumocócica 10-valente - administrar duas doses (2 e 4 meses) e reforço aos 12 meses, 
podendo ser administrado até os 4 anos 11 meses e 29 dias de idade. Para crianças de 12 meses a 4 
anos, não vacinadas ou sem comprovação vacinal, administrar dose única. Dose: 0,5mL via 
intramuscular.  

 

Rotavírus humano - administrar duas doses (2 e 4 meses).  

A primeira dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias.  

A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias.  

Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.  

Contraindicado em crianças com histórico de invaginação intestinal ou malformação do aparelho 
digestivo. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose. 

 Dose:       -                                        exclusivamente por via oral.  
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Meningocócica C - administrar duas doses (3 e 5 meses) e reforço aos 12 meses, podendo ser 
administrado até os 4 anos 11 meses e 29 dias de idade. Para crianças de 12 meses a 4 anos, não 
vacinadas, administrar dose única.  

 Dose: 0,5mL, via intramuscular. 

a) Em 2017: administrar uma dose de reforço ou dose única (conforme situação vacinal) na faixa 
etária de 12 a 13 anos de idade, em ambos os sexos. 

b) Em 2018: administrar uma dose de reforço ou dose única (conforme situação vacinal) na faixa 
etária de 11 a 12 anos de idade, em ambos os sexos. 

c) Em 2019: administrar uma dose de reforço ou dose única (conforme situação vacinal) na faixa 
etária de 10 a 11 anos de idade, em ambos os sexos. 

d) Em 2020: administrar uma dose de reforço ou dose única (conforme situação vacinal) na faixa 
etária de 09 a 10 anos de idade, em ambos os sexos. 

 

Tríplice Viral - para indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade, administrar duas doses, 
conforme situação vacinal encontrada. Administrar  a 1ª dose aos 12 meses e aos 15 meses com a 
vacina Tetraviral para as crianças que já tenham recebido a 1ª dose da tríplice viral.  

Para indivíduos de 30 a 49 anos de idade, administrar uma dose, conforme situação encontrada. 

 Dose                       .  

 Particularidades:  

 Esta v                                                       . 

                                                      1 ( um) mês após a vacinação.  

 Em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, administrar 1 (uma) dose 
entre 6 (seis) meses e 11 meses de idade e manter o esquema vacinal.  

 Considerar vacinado o i                            30                                    
                                                                                   .  

 Em caso de esquema vacinal incompleto completar o esquema, de acordo com a faixa etária.  

 Não administrar simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada), estabelecendo o 
intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter o intervalo 
indicado. 

 

Tetraviral - administrar uma dose aos 15 meses para as crianças que já tenham recebido a 1ª 
dose da tríplice viral.  

 Dose:                  . Podendo ser administrada até 4 anos 11 meses e 29 dias. 
 

Hepatite A - administrar dose única aos 15 meses de idade, podendo ser administrada até 4 anos 
11 meses e 29 dias. 

 Dose: 0,5mL, via intramuscular. 

 

HPV - administrar duas doses (0 e 6 meses) em adolescentes meninas de 9 a 14 anos de idade e 

meninos de 11 a 14 anos de idade.  

 Observação:  

 Quando o(a) adolescente comparecer para fazer a primeira dose com 14 anos, este deve 
realizar a segunda dose com intervalo de 6 meses e no máximo com 11 meses e 29 dias após a 
primeira dose. 

 Para meninas(os) e mulheres/homens                                                      
                                  (zero, dois e seis meses). 

 Dose: 0,5mL, via intramuscular. 



5 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO – ENF.APS-IT-07 
Título: 

SALA DE VACINA 
 

Data:ABRIL/2018 

Versão: 1 

Página 1 de 9 

 

Dupla Adulto - para os indivíduos a partir de 7 anos, com esquema incompleto, completar 
esquema com um total de três doses, considerando as doses anteriores, com intervalo de 60 dias 
entre as doses, mínimo de 30 dias. Uma dose de reforço deve ser administrada a cada 10 anos. Em 
casos de ferimentos graves, comunicantes de casos de difteria ou gestação, antecipar a dose de 
reforço quando a última foi administrada há mais de 5 anos. Dose: 0,5mL, via intramuscular. 

 Gestantes: Ver DTPa. 

 

dTpa - apenas para gestantes. Administrada após a 20ª semana até 45 dias pós parto. Gestante 

com esquema completo da Dupla Adulto, administrar uma dose de dTpa como reforço em cada 
gestação. Caso reforço seja inferior a 5 cinco anos, administrar uma dose da vacina.  

 Considerar histórico vacinal:  

a) gestante com comprovação vacinal de três doses da vacina com componente tetânico, sendo 
a última dose feita há mais de cinco anos, administrar um reforço com dTpa;  

b) esta vacina pode ser administrada em qualquer idade gestacional;   

c) a última dose  ou reforço de Dupla Adulto ou dTpa deve ser administrada pelo menos 20 dias 
antes da DPP (para prevenção do tétano neonatal) mas pode ser administrada até 45 dias de 
puerpério.  

 Dose: 0,5mL, via intramuscular. 

 

Vacina influenza (fracionada, inativada): Levar em consideração as seguintes particularidades: 

                6 (seis) meses e 8 (oito) anos 11                                            
a vacina pela primeira vez): administrar 2 (duas) doses, com intervalo de 30 dias entre as doses. 

                             9 (nove) anos: administrar 1 (uma) dose anual. 

 Dose: 

                     6 (seis) m                                                                
                                                                                 . (Verificar na bula 
que acompanha a vacina).  

                                    ) anos de idade: 0,5 mL,                                    
                                                  . 

 Particularidades                                                                             
                                                        , pessoas com                          
                                                      , funcionários do sistema prisional,       
         , adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, professores 
do ensino regular de escolas públicas e privadas                               –           
                                                                                        ). 

 

                    23-valente                 ) - Administrar 1 (uma) dose durante a 

Campanha Naci                                                                                     
que vivem acamados e ou institucionalizados como:                  , hospitais, unidades de 
acolhimento/asilos, casas de repouso. Administrar 1 (uma) dose adicional 5                          
                      .  

 

FONTE:  

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Informativa sobre mudanças no calendário nacional 
de vacinação para o ano 2017. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/20/Nota-Informativa-311-Calendario-
Nacional-de-Vacinacao-2017.pdf. Acesso em 31 Out. 2016. 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/20/Nota-Informativa-311-Calendario-Nacional-de-Vacinacao-2017.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/20/Nota-Informativa-311-Calendario-Nacional-de-Vacinacao-2017.pdf
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2. BRASIL. Ministério da Saúde. Instrução normativa referente ao calendário nacional de 
vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota informativa n. 149, de 2015/CGPNI/DEVIT/SVS/MS: 

Informa as mudanças no Calendário Nacional de Vacinação para o ano de 2016. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2015. 

 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Informativa: 19ª Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

 

Febre amarela - a partir de 9 meses de idade em residentes e viajantes para áreas endêmicas, 

conforme recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, Nota Técnica n° 94, de 2017.  

 Administrar dose única de vacina em indivíduos de 9 meses de idade até 59 anos, não se 
realiza mais o reforço.  

 Em indivíduos com 60 anos ou mais, não administrar dose da vacina; em situações de risco, 
apenas com indicação médica.  

Em gestantes (qualquer período gestacional) e mulheres amamentando só deverão ser 
vacinadas se residirem em local próximo onde ocorreu confirmação de circulação do vírus (epizootias, 
casos humanos e vetores na área afetada). Dessa maneira, as gestantes e mulheres amamentando 
devem ser avaliadas pelo serviço de saúde para serem vacinadas. Com relação às mulheres 
amamentando, ao serem vacinadas, deve-se suspender o aleitamento materno por 10 dias após a 
vacinação.  

 Em crianças menores de 2 anos de idade nunca vacinadas com vacina de febre amarela, não 
administrar essa vacina simultaneamente com a vacina tríplice viral nem com a tetraviral, o intervalo 
mínimo entre as doses deve ser de 30 dias entre essas vacinas;  

 Se a criança recebeu anteriormente a vacina tríplice viral, não deve haver interferência na 
imunogenicidade entre elas, as duas poderão ser administradas simultaneamente; 

 Se a criança recebeu apenas uma das vacinas (tríplice viral ou febre amarela na vida), 
estabelece preferivelmente o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

 

Seguir o quadro abaixo para cada caso específico: 

IDADE RECOMENDAÇÃO 

Crianças com 9 meses até 4 anos de 
idade (NÃO VACINADA) 

Administrar UMA dose. 

Pessoas com 4 anos de idade 
(Vacinada com uma dose) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

Pessoas a partir de 5 anos de idade 
(NÃO VACINADA) 

Administrar UMA dose. 

Pessoas a partir de 5 anos de idade 
(VACINADA) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

Gestantes (independente do estado 
vacinal) 

Deverá ser vacinada somente se for se deslocar para área com 

transmissão ativa da doença. 

Mulheres amamentando crianças menor 
de 6 meses de idade (independente do 
estado vacinal). 

Deverá ser vacinada somente se for se deslocar para área com 
transmissão ativa da doença. 

Deve-se suspender o aleitamento materno por 10 dias após a 
vacinação. 

Procurar uma unidade de saúde para orientação e 
acompanhamento a fim de manter a produção de leite materno e 
garantir o retorno à lactação. 

Pessoas com comorbidade que Não deverá ser vacinada a pessoa com: 
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contraindiquem a vacinação (NÃO 
VACINADA) 

 -Imunossupressão à doença ou terapias 
imunossupressoras (quimioterapia, radioterapia, corticoides com 
dose 2mg/dia para adultos por tempo superior a 14 dias); 

 - Em uso de medicações antimetabólicas ou 
medicamentos modificadores do curso da doença *Verificar Nota 
Técnica n° 94, de 2017; 

 - Transplantados; 

 - Que apresentou reação de hipersensibilidade grave ou 
doença neurológica após dose prévia da vacina; 

 - Paciente com história pregressa de doença do timo, 
Lúpus, doença de Addison, artrite reumatoide. 

Pessoas com doenças hematológicas 
(NÃO VACINADA) 

Poderá ou não ser vacinada de acordo com as orientações 
específicas de cada situação: 

*Verificar Nota Técnica n° 94, de 2017. 

Pessoas com doenças hematológicas 
(VACINADA) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

Pessoa vivendo com HIV/AIDS (NÃO 
VACINADA) 

Adulto e adolescente deverão ser vacinados, desde que não 
apresentem imunodeficiência grave (Contagem de LT-
CD4+<200células/mm3). 

Poderá ser utilizado o último exame de LT-CD4 (independente da 
data), desde que a carga viral menos de 6 meses se mantenha 
indetectável. 

Pessoa vivendo com HIV/AIDS 
(VACINADA) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

Pessoas com 60 anos e mais (Não 
vacinada) 

Deverá ser vacinada somente se for se deslocar para área com 
transmissão ativa da doença. É fundamental que o serviço de 
saúde faça a avaliação, perguntando se a pessoa não se 
enquadra nas contra-indicações antes de administrar a vacina. 

Pessoas com 60 anos e mais 
(Vacinada) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

 

Viajantes para as áreas com vigências de surto no 
país ou para países  que exigem o Certificado 
Internacional de Vacinação ou Profilaxia (Não 
vacinado) 

Administrar uma dose  pelo menos 10 dias antes da 
viagem, respeitando as precauções e contraindicações 
da vacina. É fundamental que o serviço de saúde faça a 
avaliação, perguntando se a pessoa não se enquadra 
nas contraindicações antes de administrar a vacina.  

Viajantes para as áreas com vigências de surto no 
país ou para países  que exigem o Certificado 
Internacional de Vacinação ou Profilaxia 
(Vacinado) 

Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada. 

 

Fonte:  

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica n° 94/CGPNI/DEVIT/SVS/MS: Orientações e 

indicações de dose única da vacina febre amarela. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

 

 

6. Validade 

A validade do imunobiológico pode ser variável com indicação do fabricante (Vide Bula).  
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7. Intervalos entre doses 

Os intervalos mínimos entre as doses do mesmo imunobiológico recomendado é de 30 dias. 

Em especial nos casos: 

 Hepatite B - OBS: O intervalo mínimo entre 2ª e 3ª dose poderá ser de 60 dias desde que 
tenha no mínimo 120 dias da 1ª dose. 

 HPV – 6 meses entre primeiro e segunda dose, exceto para esquema especial para pessoas 
convivendo com HIV. 

 Pentavalente – O intervalo mínimo de 30 dias só deve ser utilizado em crianças acima de 6 
meses. 

 BCG – Intervalo de 6 meses, se necessário. 

 

INTERVALOS RECOMENDADOS ENTRE DOSES DE VACINAS DIFERENTES QUE CONTÉM 
VÍRUS VISOS ATENUADOS E VACINAS INATIVADAS* 

*Observação: esse á uma regra geral, consulte sempre as recomendações específicas de cada vacina. 

TIPO DE ANTÍGENO CONTIDO NA VACINA INTERVALO ENTRE AS DOSES 

Inativado – Inativado Indiferente: podem ser administradas 

simultaneamente ou com qualquer intervalo 

entre as doses. 

Vírus vivos atenuados – Inativado Indiferente: podem ser administradas 

simultaneamente ou com qualquer intervalo 

entre as doses, seja vacina atenuada oral ou 

injetável. 

Vírus vivos atenuados injetáveis – Vírus vivos atenuados 

injetáveis 

Em primovacinação de ambas as vacinas 

(Febre amarela e tríplice viral) não se 

recomenda fazer simultaneamente, mas sim 

que aguarde o intervalo de no mínimo 28 dias 

entre as vacinas. 

Vírus vivos atenuados orais – Vírus vivos atenuados 

injetáveis 

Podem ser administradas simultaneamente ou 

com qualquer intervalo entre as doses. 

Vírus vivos atenuados orais – vírus vivos atenuados orais As vacinas de vírus vivos de uso oral (rotavírus 

e Sabin) podem ser aplicadas no mesmo dia ou 

com intervalo de quinze (15) dias entre as 

doses. 

 



9 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO – ENF.APS-IT-07 
Título: 

SALA DE VACINA 
 

Data:ABRIL/2018 

Versão: 1 

Página 1 de 9 

ANEXO 1 - Tabela de Indicação de Vias de Administração, Dose, Validade* e Agulha. 

*VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE CADA FABRICANTE, DE ACORDO COM A BULA 

 

VACINA 
REGISTRO 
DE DOSE 

IDADE 

TEMPO DE 
VALIDADE 
APÓS 
ABERTA* 

VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

DOSE 
INDICADA 

AGULHA 

BCG UNICA 
AO 
NASCER 

06 horas após 
reconstituição 

ID – inserção 
inferior do deltóide 
direito 

0,1 ml 13X4,5 

ANTI 
HEPATIT 
(HEPATITE 
B) 

1DOSE 
AO 
NASCER 

Butantan: 15 
dias 
Serum: 28 dias 
LG: Não consta 
na bula 

IM – MVLCD ou E 0,5ml 20x5,5 

PENTAVA 
LENTE 

1DOSE 
2DOSE 
3DOSE 

2 MESES 
4 MESES 
6 MESES 

Serum: 
UNIDOSE 
Biological: 
UNIDOSE 
Multidose: 4 
semanas 

IM - MVLCE 0,5ml 25 X 6 

DPT 
TRIPLICE 

REF 
REF2 

15 MESES 
4 ANOS 

Butantan: 15 
dias 
Serum: 4 
semanas 
Biofarma: 4 
semanas 

IM - MVLCE 0,5ml 25 X 7 

VIP 
1DOSE 
2DOSE 
3DOSE 

2 MESES 
4 MESES 
6 MESES 

Sanofi: 28 Dias 
Bio-
Manguinhos: 28 
dias 

IM - MVLCD 0,5ml 25 X 6 

VOP 
REF 
REF 

15 MESES 
4 ANOS 

Bio-
Manguinhos: 5 
dias 

VIA ORAL 2 gotas NÃO TEM 

PNEUMO 
DEZ 

1 
2 
REF 

2 MESES 
4 MESES 
12 MESES 

Bio-
Manguinhos: 
UNIDOSE 

MVLCD 0,5ml 25 X 6 

ROTA 
VIRUS 

1DOSE 
2DOSE 

2 MESES 
4 MESES 

Bio-
Manguinhos: 
UNIDOSE 

VIA ORAL 1,5 ml NÃO TEM 

MENINGOC
OCI1 
(MENINGO 
C) 

1 
2 
REF 
REF 

3 MESES 
5 MESES 
12 MESES 
12 A 13 
ANOS 

Fundação 
Ezequiel Dias: 
UNIDOSE 

IM - MVLCE 0,5 ml 25 X 6 

ANTI 
AMARILI 
(FEBRE 
AMARELA) 

UNICA 9 MESES 
Bio-
Manguinhos: 6 
horas 

SC 0,5 ml 13x4,5 

TRIVIRAL 
(SARAMPO
, RUBÉOLA 
E 
CAXUMBA) 

UNICA 12 MESES 

Serum: 6 horas 
Bio-
manguinhos: 8 
horas 
Sanofi: unidose 

SC 0,5 ml 13 X 4,5 

TETRAVIR
AL 

ÚNICA 15 MESES Glaxo: Unidose SC 0,5 ml 13 X 4,5 
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(SARAMPO
, 
RUBÉOLA, 
CAXUMBA 
E 
VARICELA) 

ANTI 
HEPATIA 
(HEPATITE 
A) 

1DOSE 15 MESES 
Merck: 
UNIDOSE 

IM - MVLCE 0,5 ml 25 X 6 

HPV 

1DOSE 
(Intervalo 
entre as 
doses é de 
6 meses) 
2DOSE 

9 A 14 
ANOS 
(MENINAS) 
11 a 14 
ANOS 
(MENINOS) 

Merck Sharp e 
Dohme: 
UNIDOSE 

IM - DELTÓIDE 0,5ml 25 X 7 

HPV 
Para 
meninas 
(os) e 
mulheres 
(homens) 
vivendo 
com 
HIV/aids 

1DOSE 
2DOSE 
(2meses 
após a 
primeira) 
3DOSE (4 
meses após 
a segunda) 

9 A 26 
ANOS 

Merck Sharp e 
Dohme: 
UNIDOSE 

IM - DELTÓIDE 0,5ml 25 X 7 

INFLUENZA 1 

Ver 
recomendaç
ão Informe 
Técnico 
Anual da 
Campanha 

7 dias IM - DELTÓIDE 0,5 ML 25 X 7 

PNEUMOC
OCO 
(PNEUMO 
23) 

1 
REF 

Acamados 
acima de 60 
anos de 
idade 
(Intervalo 
de 5 anos 
entre as 
doses, com 
reforço 
único) 

UNIDOSE IM - DELTÓIDE 0,5 ML 25 X 7 

*VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE CADA FABRICANTE, DE ACORDO COM A BULA 

 

GESTANTES 

DPT 
ACELULAR 

REF 
 
EM CADA 
GESTAÇÃ
O 

A PARTIR 
DE 20 
SEMANAS 
DE 
GESTAÇÃO 
ATÉ 45 
DIAS DE 
PUERPÉRIO 

UNIDOSE 
IM – DELTÓIDE 
ESQ 

0,5ML 25 X 7 
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ANTI 
HEPATIT 
(HEPATITE 
B) 

3 DOSES: 
INTERVALO DE 30 DIAS 
ENTRE A 1ª E 2ª DOSE E 
5 MESES ENTRE 2ª E 3ª 
DOSE 

Butantan: 15 
dias 
Serum: 28 dias 
LG: Não 
consta na bula 

IM - DELTÓIDE 

0,5ml <19 
anos 
1 ML A 
PARTIR 
DE 19 
ANOS 

25 X 7 

DUPLA 
ADULTO 
(TÉTANO E 
DIFTERIA) 

3 DOSES SE NÃO TIVER 
REGISTRO COM 
INTERVALO DE 2 
MESES, SENDO QUE 
UMA DOSE PODE SER A 
dTpa. 
REFORÇO A CADA 5 
ANOS SE GESTANTE 

Biological: 4 
semanas 
Serum: 4 
semanas 
Intervax: 4 
semanas 
Butantan: 15 
dias 

IM – DELTÓIDE 
ESQ 

0,5 ML 25 X 7 

INFLUENZA 
DOSE ÚNICA EM 
QUALQUER IDADE 
GESTACIONAL 

7 dias IM - DELTÓIDE 0,5 ML 25 X 7 

 

 Os adultos (incluindo idosos) que não tiverem comprovação de vacinação contra a hepatite B, 
devem receber o esquema completo, com 3 doses. A segunda e a terceira doses devem ser aplicadas, 
respectivamente, 30 e 180 dias após a primeira. Para os que tiverem esquema incompleto (1 ou 2 
doses), completar até a terceira dose (não reiniciar o esquema). 

 Verificar as situações especiais na p. 2 desta Instrução de Trabalho. 

 Todas as pessoas a partir de 7 anos (incluindo idosos) que não tiverem comprovação de 
vacinação contra tétano e difteria, devem receber o esquema completo, com 3 doses da dT. Para os 
que tiverem esquema incompleto (1 ou 2 doses), completar até a terceira dose (não reiniciar o 
esquema). O intervalo mínimo entre as doses é de 30 (trinta) dias. Os adultos com 3 doses ou mais 
de DTP, DT ou dT, devem receber apenas uma dose a cada 10 anos(reforço). Em pessoas com 
ferimentos de alto risco para  tétano, antecipar o reforço com a dT para 5 anos após a última dose. 
Para gestantes, verificar quadro anterior. 

 Idade máxima: 59 anos. Rever situações especiais em p. 5-7 desta Instrução de Trabalho. 

 Até 29 anos administrar duas doses com intervalo de 30 dias.                                 
                                                                                             
                                               . Em primovacinação não realizar vacinação 
simultânea com a febre amarela. 

 Está disponível anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, 
verificar situações especiais na Nota Informativa do Ministério da Saúde, conforme o ano 
correspondente. 

 Verificar situações especiais na p. 5 desta Instrução de Trabalho. 
 

8.Conscientização 
 

O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS; 
 Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações iniciais de risco; 
 Atenção inadequada; 
 Usuários liberados sem melhora em seu quadro geral; 
 Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas; 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos; 
 Danos gerais aos usuários; 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 

 

http://www.cva.ufrj.br/informacao/vacinas/dT-pr.html
http://www.cva.ufrj.br/informacao/vacinas/dT-pr.html
http://www.cva.ufrj.br/informacao/vacinas/dT-pr.html
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9. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  

 

mailto:colegiadoaps@gmail.com

