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Campanha Multivacinação 2017

Data: 11 a 22 de setembro 

Dia  “D”: 16 de setembro

Horário: 8 a 17 horas 



Campanha Multivacinação 2017

Objetivo: Resgatar não vacinados ou 
completar esquemas de vacinação, visando 
atualizar a caderneta das crianças e 
adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 
meses e 29 dias), de acordo com o Calendário 
Nacional de Vacinação.



Campanha Multivacinação 2017

Meta

A vacinação será seletiva para a população-
alvo, desta forma não há meta a ser alcançada, 
no entanto, na ocasião da Campanha será 
avaliado o número de doses aplicadas no 
período.



Informações Técnicas 
Sobre Vacinas



BCG

- Dose única ao nascer.

- A comprovação da vacinação com BCG se dá por meio do 
registro da vacinação no cartão ou caderneta de vacinação, 
da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de 
nódulo, no deltoide direito, na ausência de cicatriz.

- Crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a 
vacinação até que atinjam este peso.

- Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para 
crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, ainda não 
vacinadas.



VACINA HEPATITE B



  

Vacina Hepatite B (recombinante)
Esquemas de vacinação

- Para recém-nascidos: administrar 1 (uma) dose ao nascer, o 

mais precocemente possível. Esta dose pode ser administrada até 

30 dias após o nascimento.

- Para crianças maiores de 1 mês de idade não vacinadas, 

agendar a vacina penta para os dois meses de idade.

- Completar o esquema de vacinação contra hepatite B com a 

combinada vacina pentavalente, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) 

meses de idade.



  

 Intervalo entre as doses da Vacina Hepatite B 
(recombinante)

ROTINA  - ACIMA de 7 anos 

1ª dose: Dia zero
2ªdose: 30 dias (1 mês) após a 1ª dose;
3ªdose: 180 dias (6 meses) após a  1ª dose;

1) Em caso de atraso da 2ª dose, até o 4º mês após aplicação da 
1ª dose (dia zero):
Conduta: Fazer a 2ª dose e manter a 3ª dose agendada para o 6º 
mês (180 dias).

2) Em caso de atraso da 2ª dose, após o 5º mês da aplicação da 1ª 
dose:
Conduta: Fazer a 2ª dose e agendar a 3ª dose para 60 dias após



  

Vacina Hepatite B (recombinante)

Esquemas de vacinação crianças maiores de 7 anos e 
adolescentes

- Não vacinadas ou sem comprovação vacinal:  Administrar 3 
(três)  doses com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda 
dose e de 6 (seis) meses entre a primeira e a terceira dose.

- Com esquema incompleto: não reiniciar, completar conforme a 
situação encontrada.

- Adolescentes gestantes em qualquer faixa etária e idade 
gestacional:  Iniciar ou completar o esquema, conforme situação 
encontrada. Caso não seja possível completar o esquema durante a 
gestação, deverá concluir após o parto. 



  

Laboratório
Faixa etária e 

volume da dose
Validade após abertura do frasco

Instituto 
Butantan

até 19 anos -  0,5 ml

15 dias, se mantida em condições assépticas e 
armazenado em temperatura entre +2ºC a +8ºC  acima de 20 anos - 

1 ml

Serum Institute 
of India

até 19 anos -  0,5 ml

28 dias, se mantida em condições assépticas e 
armazenado em temperatura entre +2ºC a +8ºC  acima de 20 anos - 

1 ml

Sanofi Pasteur

até 15 anos – 0,5 ml
10 dias, se mantida em condições assépticas e 
armazenado em temperatura entre +2ºC a +8ºC acima de 16 anos – 

1 ml

LG Life 
Sciences

até 15 anos – 0,5 ml
28 dias, se mantida em condições assépticas e 
armazenado em temperatura entre +2ºC a +8ºC acima de 16 anos – 

1 ml

Vacina Hepatite B (recombinante)



VACINA ADSORVIDA 
DIFTERIA, TÉTANO, 

Pertussis, HEPATITE B e 
Haemophilus influenzae b 

(CONJUGADA)(Pentavalente) 



  

Vacina Pentavalente

Esquema

Administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de 
idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. A 
terceira dose não deverá ser dada antes dos 6 (seis) meses de idade.

Particularidades:

Na rotina dos serviços, a vacina Penta está disponível para crianças até 
6 (seis) anos, 11 meses e 29 dias, sendo contraindicada para crianças a 
partir de 7 (sete) anos de idade.

Iniciar ou complementar esquema com Penta, de acordo com a situação 
encontrada, nas crianças com até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias.



VACINA ORAL 
ROTAVÍRUS HUMANO



  

Vacina Rotavírus 

✔     Idade e esquema: 

1ª dose:  2 meses (1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias)
                                
 2ª dose : 4 meses (3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias)

Atenção!

 
- NÃO INICIAR esquema de vacinação após a data limite de 
3 meses e 15 dias, ou seja, a criança que perdeu o prazo 
(idade) para fazer a 1ª dose, não tomará nenhuma dose;

- Criança que perdeu prazo (idade) para fazer a 2ª dose (7 
meses e 29 dias), ficará apenas com a 1ª dose. 



VACINA  
POLIOMIELITE 1,2,3 
(INATIVADA) (VIP)



  

VIP

✔ Crianças a partir de dois meses de idade a menor de cinco 

anos de  idade ( 4 anos, 11 meses e 29 dias):

 

➔ Primeira dose: 2 meses, 

➔ Segunda dose: 4 meses  

➔Terceira dose: 6 meses.



  

VIP

Nota 

✔ Em usuários menores de 5 anos de idade sem 

comprovação vacinal, administre esquema sequencial.

✔ Criança filha de mãe HIV positivo deve receber o esquema 

básico e também os reforços com a vacina VIP, mesmo 

antes da definição diagnóstica.



VACINA PNEUMOCÓCICA 
10-VALENTE



  

Vacina Pneumo-10 valente

 Esquema

 
- 2 (duas) doses: aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, 
com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.

Reforço:

- Administrar 1 (um) reforço preferencialmente aos 12 meses 
de idade, podendo ser administrado até 4 anos, 11 meses e 
29 dias. 



  

Vacina Pneumo-10 valente
Particularidades:

- Crianças que iniciaram o esquema primário após 4 (quatro) meses 
de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo 
de 30 dias entre as doses; 

- Administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a 
última dose.

- O reforço deve ser administrado entre 12 meses a 4 (quatro) anos, 
11 meses e 29 dias.

- Crianças sem comprovação vacinal, entre 12 meses e 4 anos de 
idade, administrar dose única.



Vacina Adsorvida 
Meningocócica C

(Conjugada CRM197)



  

Vacina Meningococica C

Esquema

- 2 (duas) doses: aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade, 
com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 
dias.

Reforço

- Administrar o reforço aos 12 meses de idade.
 
- Reforço ou dose única para adolescentes de 12 e 13 
anos de idade.



  

Particularidades

- Crianças que iniciaram o esquema primário após 5 
(cinco) meses de idade, devem completá-lo até 12 
meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; 
administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias 
após a última dose.

- O reforço deve ser administrado entre 12 meses a 4 
(quatro) anos, 11 meses e 29 dias.

Vacina Meningococica C



  

Notas

➔ Adolescente gestante, não administrar dose de 
Meningo C. (Conforme orientação da Bula)

Vacina Meningococica C



VACINA FEBRE 
AMARELA



  

Vacina Febre amarela

Esquema

✔ Administrar 1 (uma) dose aos 9 (nove) meses de idade.

✔A pessoa que já recebeu uma dose da vacina de febre 

amarela ao longo da vida será considerado vacinado.



  

Vacina Febre amarela

Em crianças menores de 2 anos de idade nunca 
vacinadas, não administre tal vacina simultaneamente 
com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela) e/ou varicela, estabelecendo o intervalo 
mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que 
impossibilitem manter o intervalo indicado.



VACINA TRÍPLICE VIRAL



  

Vacina Tríplice Viral

Esquema

✔ Crianças de 12 meses a menores de 5 anos:

- Primeira dose: 12 meses.

- Reforço: 15 meses com a vacina tetra viral.

✔ Crianças acima de 5 anos e adolescentes  não 

vacinados ou com esquema incompleto: administre 2 

doses conforme situação vacinal encontrada, observando o 

intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.



VACINA TETRA VIRAL



  

Vacina Tetra Viral

Esquema 

- Um dose aos 15 meses de idade em crianças que tenham 

recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.

✔ Pode ser administrada administrada até 4 anos, 11 meses e 

29 dias.

✔Na indisponibilidade da vacina tetra viral, administrar 

simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de 

varicela (atenuada).

 



VACINA POLIOMIELITE 
1 e 3 (ATENUADA) VOPb 



  

VOPb

Esquema 

Crianças a partir dos 15 meses a menor de cinco anos de 

idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem receber:

✔ 1º reforço: 15 meses

✔ 2º reforço: 4 anos



VACINA DTP - 
Difteria,Tétano e Pertussis

(Coqueluche)



  

Vacina DTP
ESQUEMA

✔ Crianças de 15 meses a menores de 7 anos (6 anos, 11 meses e 

29 dias): 

✔ Primeiro reforço:15 meses  

✔ Segundo reforço: 4 anos.

✔ Administrar o 1º reforço com intervalo mínimo de 6 meses após a 

última dose do esquema primário.



  

Vacina DTP

ESQUEMA

✔ Crianças com 4 anos de idade, sem nenhum reforço, administrar 

2 reforços, considerando o intervalo de 6 meses entre eles.

✔ Crianças entre 5 e 6 anos de idade que apresente um reforço, 

administrar um segundo reforço. Crianças sem nenhum reforço 

administrar apenas um reforço.



VACINA HEPATITE A



  

Vacina Hepatite A

Esquema

✔ Crianças de 15 meses  a 23 meses de idade devem receber 

uma dose dessa vacina. 

✔ Crianças de 2 anos a  4 anos, 11 meses e 29 dias devem 

receber uma dose dessa vacina caso tenham perdido a 

oportunidade de serem vacinadas anteriormente.



VACINA DUPLA ADULTO  
dT



  

Vacina Dupla adulto

Esquema 

Indicada para crianças e adolescentes a partir dos 7 anos de 

idade para os reforços, esquema incompleto ou não vacinados:

✔ Com esquema vacinal completo: administre uma dose a cada 

10 anos.

✔ Com esquema incompleto: complete o esquema.

✔ Sem comprovação vacinal: administre três doses.

➔ O intervalo entre as doses é de 60 dias, mínimo de 30.

➔ Após completar o esquema administrar uma dose a cada 10 

anos.

➔ Nunca reinicie o esquema.

 



  

Vacina Dupla adulto

Esquema

✔ Na adolescente gestante a vacina dupla adulto pode ser 

administrada a partir da comprovação da gravidez, em 

qualquer período gestacional.

 

✔ Completar o esquema vacinal, preferencialmente até 20 

dias antes da data provável do parto. 

 



Vacina dTpa 
Difteria,Tétano e Pertussis  

(Coqueluche) acelular 



  

Vacina dTpa

Esquema para Adolescentes gestantes

✔ Indicada a partir da 20ª semana (ideal) a 36ª semana de 

gestação, preferencialmente, administrar a vacina dTpa até 20 dias 

antes da data provável do parto, considerando o histórico vacinal 

de difteria e tétano (dT).

✔ Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas 

durante a gestação, administrar uma dose no puerpério o mais 

precocemente possível (até 45 dias).



VACINA PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO 6, 11, 16 e 18 

(recombinante) - HPV



  

Vacina HPV
Esquema

- Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a  14 anos: 0 e 6 

meses 

- Crianças e adolescentes de 9 a 26 anos de idade vivendo com 

HIV/AIDS e CRIE: 0, 2 e 6 meses.

✔ Meninas e meninos que receberam D1 e não completaram o 

esquema vacinal mesmo após o período de 6 meses devem 

receber a D2.



  

Vacina HPV
Esquema

 

- Para os adolescentes que:

✔ Iniciaram a 1ª dose da vacina aos 14 anos de idade, a 2ª dose 

deverá ser administrada com um intervalo mínimo de seis meses e 

máximo de 12 meses.

✔ Receberam D2 com menos de 6 meses após terem recebido a 

D1, devem receber uma terceira dose para completar o esquema.



  

Vacina HPV

Esquema 

✔ Não iniciar esquema para adolescentes maiores de 14 anos, 

11 meses e 29 dias. 

✔ Crianças e adolescentes que completaram o esquema 

vacinal com a vacina bivalente não devem ser revacinadas.



  

Vacina HPV

Notas

➔ Deve-se evitar a gravidez durante o esquema de vacinação 

com a vacina HPV. No entanto em situação de vacinação 

inadvertida, não se recomenda a interrupção da gestação. A 

gestante deve ser acompanhada durante o pré-natal. O 

esquema deve ser completado após o parto.



  

Intervalo entre vacinas

Não vivo/Não vivo 
(inativada/inativada)

Nenhum intervalo

Vírus vivo atenuado/ Não vivo
(atenuada/inativada)

Nenhum intervalo

Vírus vivo atenuado/Vírus vivo atenuado
(atenuado/atenuado)

Intervalo de 30 dias: 
Menores de 2 anos - Febre Amarela com 
Tríplice Viral e/ou Tetra Viral para 
primovacinados. (para ambas as vacinas). 
(NT nº 20/2014 PNI/MS)



  

Recomendações Gerais

➔ Conservação: as vacinas devem ser conservadas a temperatura 

de +2ºC a +8ºC.

➔A utilização das vacinas, após abertura do frasco, deve ser dentro 

do prazo e temperatura estabelecidos pelo laboratório produtor, em 

condições assépticas.

➔As sobras das vacinas utilizadas nos postos volantes devem ser 

desprezadas após uma jornada de trabalho.



  

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.

Dupla adulto dT Biological -  4 semanas
Butantan – 15 dias
Intervax – 4 semanas
Serum Institute of India – 4 semanas

DTP Butantan – 15 dias
Serum Institute of India – 4 semanas

dTpa Butantan – uso imediato
GlaxoSmithKline – uso imediato 

Penta Biological -  unidose -  uso imediato
Serum Institute of India – unidose – uso imediato

Hepatite A Butantan/ Merk Sharp Dome – unidose – uso imediato

BCG Serum Institute of India – 6 horas
Fundação Ataulpho de Paiva – 6 horas



  

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.

Febre amarela Fundação Oswaldo Cruz – 6 horas
Sanofi Pasteur – 6 horas 

Hepatite B Butantan – 15 dias
Serum Institute of India – 28 dias
LG – 28 dias

HPV Butantan – uso imediato

Meningite C Fundação Ezequiel Dias – unidose – uso imediato

Pneumo 10 Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato

VOPb Fundação Oswaldo Cruz – 5 dias



  

Prazo para utilização das vacinas após abertura dos frasco, Brasil, 2017.

Vacina Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco.

VIP Sanofi Pasteur – 28 dias

Rotavírus Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato

Tríplice Viral Fundação Oswaldo Cruz – 8 horas
Serum Institute of India – 6 horas

Tetraviral Fundação Oswaldo Cruz – unidose – uso imediato

Varicela Fundação Oswaldo Cruz / GlaxoSmithKline – unidose – 
uso imediato
Green Cross – unidose – uso imediato
Merck Sharp Dome – unidose – uso imediato



  

Precauções Gerais

1. Doenças febris graves

2. Imunodeprimidos ou em uso de drogas imunossupressoras

3. Pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue e derivados

4. Alergias (urticárias, pruridos) a medicamentos e alimentos.



  

Contraindicações gerais

1. Para qualquer vacina: anafilaxia a qualquer um dos componentes 
de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma

2. Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados: 
imunodepressão e gravidez

3. Encefalopatia nos primeiros 7 dias após a aplicação de uma dose 
de vacina, contendo o componente pertussis: é contraindicada a 
utilização posterior de qualquer tipo de vacina que contenha este 
componente



  

Eventos adversos pós vacinação

Notificar e investigar:

➢ Todos os eventos adversos;
➢ Eventos graves e inusitados notificação 
imediata a instância superior;

➢ Erros programáticos;
➢ Eventos em grupos de pessoas;
➢ Rumores e sinais sobre possível causalidade 
entre um evento adverso e uma vacina.



  

OBRIGADA!!

pnigoias@gmail.com

62.3201.7888/7882
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