
Vacina/Proteção Composição Momento / Idade da 
vacinação Esquema vacinal Dosagem / Via de 

administração 
Seringa e Agul-

has
Local de 

Aplicação
Prazo de uso após 

diluição Eventos adversos

Vacina BCG (atenuada) - Proteção contra 
formas graves de tuberculose Bacilos Vivos Atenuado da cepa de Mycobacterium bovis  Ao nascer até 4 anos 11 

meses e 29 dias Dose única

Laboratório Serum 
Institute of India Ltd - 
RN a menores de 1 ano de 
idade 0,05 ml.
Pessoas a partir de 1 ano 
0,1 ml. Intradérmica
Fundação Ataulpho de 
Paiva (FAP) - A partir 
do nascimento 0,1 ML. 
Intradérmica.

Seringa com agulha 
acoplada com mar-
cação de 0,05 ml no 
cilindro
Seringa: 1 mL Agul-
has: 13x3,8 ou 13x4,5

Inserção inferior do 
músculo deltoide di-
reito

FAP e Laboratório Serum 
Institute of India Ltd: 06 
horas

Abscesso subcutâneo frio/quente, úlcera maior que 1 cm, granulomas, 
linfoadenopatias regionais, cicatriz queloide, reação lupoide.

Vacina Hepatite B  (Recombinante) - Proteção 
contra Hepatite B Proteína de Superfície de Vírus da Hepatite B Recombinante Purificada

Recém-nascidos até o 30º 
dia de vida  Dose única     0,5 mL / Intramuscular Seringa: 1 a 3 ml 

Agulha: 20x5,5
Músculo vasto lateral 
da coxa  direita

Laboratório Sanofi:10 dias
Laboratório LG e Serum: 
28 dias
Laboratório Butantan:15 
dias

Locais: dor, enduração e rubor. Sistêmicos: febre, cefaleia, irritabili-
dade, desconforto gastrointestinal e, raramente podem ocorrer púrpura 
trombocitopênica idiopática e reações de hipersensibilidade a algum 
dos componentes da vacina.

Para indivíduos a partir de 7 
(sete) anos 3 doses (0,30 e 180 dias) Sanofi e LG: < 16 anos-0,5 

ml e > 16 anos- 1 ml / IM   
Butantan e Serum Insti-
tute Of India: < 20 anos- 
0,5 mL     > 20 anos- 1 mL 
/ IM   / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 25x7 e 25x8  
(a depender da massa 
muscular)

Músculo deltoide di-
reitoPara gestantes em qualquer 

faixa etária e idade  gesta-
cional 

3 doses (0,30 e 180 dias)

VORH Vacina rotavírus humano G1P1[8] 
(atenuada)-  Proteção contra diarréia por 
rotavírus

"Vírus vivo atenuado. Cepa RIX4414 derivada da Dose Infecciosa mediana de Cultura 
Celular (CCID50) de 106,0 da cepa da vacina 89- 12 RHA

A partir de 1 mês e 15 dias até 
3 meses e 15 dias (D1). De 3 
meses e 15 dias até 7 meses e 
29 dias (D2)

2 doses (2 e 4 meses) 1,5 mL / VO Bisnaga com 1,5 ml 
pronto para uso Boca imediato Manifestações gerais: irritabilidade, vômitos e diarreia moderados. In-

vaginação intestinal.

VIP Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada) 
Proteção contra Poliomielite 1,2,3  Poliovírus inativados do tipo I,II e III.                                    2 meses até 4 anos 11 meses 

e 29 dias 3 doses (2, 4 e 6 meses) 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 20x5,5 e 25x7 
e 25x8 (a depender da 
massa muscular)

Músculo vasto later-
al da coxa direita < 2 
anos ou região ven-
tro-glútea

28 dias Locais: eritema, enduração e dor. Sistêmicos: febre moderada e reações 
de hipersensibilidade. 

VOP Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)     
Proteção contra Poliomielite 1 e 3 Suspensão dos vírus da poliomielite atenuados dos tipos I e III (cepas Sabin). 15 meses até 4 anos 11 meses 

e 29 dias
1 reforço aos 15 meses e outro reforço aos 4 anos de 
idade em complementariedade ao esquema da VIP. 2 gotas / Oral Bisnaga Boca Laboratório Biomanguin-

hos: 5 dias
Raramente pode ocorrer paralisia pós-vacinal, tanto no vacinado como 
no comunicante.

Pentavalente (DTP/HB/Hib)  Vacina 
adsorvida difteria, tétano, pertussis, 
Haemophilus influenzae b (conjugada) e 
hepatite B (Proteção contra Difteria, tétano, 
hepatite B e meningite por Haemophilus 
influenzae tipo b)

Toxóides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, 
antígeno de superfície de hepatite B (HBs-Ag), e oligossacarídeos conjugados de 
Haemophilus influenzae do tipo b

2 meses até 6 anos 11 meses 
29 dias 3 doses (2, 4 e 6 meses) 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml Agul-
ha: 20x5,5 e  25x7 e 
25x8 (a depender da 
massa muscular)

Músculo vasto lateral 
da coxa esquerda < 2 
anos ou região ven-
tro-glútea

imediato

Locais: rubor, calor, edema, dor moderada e, eventualmente formação 
de abscessos quente ou frio. Sistêmicos: febre baixa, perda de apetite 
sonolência,irritabilidade, choro persistente. Raramente pode ocorrer 
Epsódio Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH), convulsão, encefalopa-
tias e reações de hipersensibilidade. 

Tríplice Bacteriana (DTP) Vacina adsorvida 
difteria, tétano e pertussis - Proteção contra 
Difteria, Tétano e Coqueluche

 Adsorvida de toxóides diftérico e tetânico combinados com a vacina pertussis(co-
queluche)

15 meses até 6 anos 11 meses 
e 29 dias

1º reforço aos 15 meses e 2º reforço aos 4 anos em com-
plementariedade ao esquema da Pentavalente 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 25x7 e 25x8  
(a depender da massa 
muscular)

Vasto lateral da coxa 
esquerda <2 anos. 
Músculo deltoide 
esquerdo >2 anos ou 
região ventro-glútea

Laboratório   Butantan 15 
dias Laboratório Serum In-
stitute Of India: 4 semanas

Locais: rubor, calor, edema, dor moderada e, eventualmente formação 
de abscessos quente ou frio. Sistêmicos: febre moderada, perda de ape-
tite, sonolência, irritabilidade, choro persistente. Raramente pode ocor-
rer EHH, convulsão, encefalopatias e reações de hipersensibilidade.

Dupla tipo adulto (dT) Vacina adsorvida 
difteria e  tétano -  adulto (Proteção contra 
Difteria e Tétano) 

 Adsorvida de toxóides diftérico e tetânico  A partir de 7 anos 3 doses respeitando intervalo de 60 dias entre as dos-
es mínimo de 30 dias ( considerar doses anteriores) 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 25x7, 25x8  (a 
depender da massa 
muscular)

Músculo deltoide ou 
região ventro-glútea

Laboratório Butantan: 15 
dias  Laboratório Serum 
Institute Of India: 4 sem-
anas

Locais: edema, vermelhidão, dor e aumento da sensibilidade na área de 
administração. Sistêmicos: febre, cefaleia, irritabilidade, sonolência, 
perda do apetite, vômito, linfonodos aumentados. Raramente podem 
ocorrer reações de hipersensibilidade e neuropatia do plexo braquial.

Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis 
(acelular) (dTpa) adulto (Proteção contra 
Difteria, Tétano e Coqueluche)

Toxoide diftérico e tetânico combinada com antígenos de Bordetella pertussis. Adju-
vante hidróxido de alumínio e conservante timerosal

Gestantes a partir da 20ª se-
mana gestacional

Como dose complementar ao esquema de dT ou 
reforço. Esta vacina está indicada para cada gestação.

0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 25x7, 25x8 (a 
depender da massa 
muscular)

Músculo deltoide ou 
região ventro-glútea Seringa monodose

Locais: edema, vermelhidão, dor e aumento da sensibilidade na área de 
administração. Sistêmicos: febre, cefaleia, irritabilidade, sonolência, 
perda do apetite, vômito, linfonodos aumentados. Raramente podem 
ocorrer reações de hipersensibilidade e neuropatia do plexo braquial.

Profissional de saúde e 
parteiras tradicionais

Como dose complementar ao esquema de dT ou re-
forço. Esta vacina está indicada a cada 10 anos como 
reforço.

Pneumo 10 Vacina Pneumocócica 10- valente  
(conjugada) - Proteção contra Pneumonia, 
Otite, Meningite e outras doenças causadas 
pelo pneumococo

Constituída por 10 (dez) sorotipos de Pneumococos (1,4,5,6B,7F,9V, 14, 18C, 19F, 23F) 
e conjugada com a proteína D de Haemophilus influenzae para oito de seus sorotipos 
e carreadores de toxóide diftérico (DT) e de toxóide tetânico (TT ou T) usados por 
dois sorotipos.

2 meses até 4 anos 11 meses 
e 29 dias

2 doses (2 e 4 meses) e um reforço aos 12 meses. O 
reforço desta vacina pode ser administrado até 4 anos 
11 meses e 29 dias.

0,5 mL  / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 20x5,5 e 25x7 
e 25x8 (a depender da 
massa muscular)

Músculo vasto lateral 
da coxa  (<2 anos) ou 
região ventro-glútea

imediato Locais: dor, edema, enduração e rubor. Sistêmicos: febre, irritabilidade, 
sonolência e perda de apetite.

Meningo C Vacina meningocócica C 
(conjugada) - Proteção contra doença invasiva 
causada pela Neisseria Meningitidis

Meningococo do sorogrupo C, conjugada – CRM197

3 meses até 4 anos 11 meses 
e 29 dias

2 doses (3 e 5 meses) e um reforço aos 12 meses. O 
reforço desta vacina pode ser administrado até 4 anos 
11 meses e 29 dias. 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 20x5,5 e 25x7 
e 25x8 (a depender da 
massa muscular)

Músculo vasto lateral 
da coxa (< 2 anos) ou 
região ventro-glútea

imediato
Locais: dor, rubor, enduração e alteração da sensibilidade da pele na 
região de aplicação. Sistêmicos: febre, cefaleia,irritabilidade, alterações 
do sono e gastrointestinais (anorexia, vômito e diarreia) Adolescentes de 11 a 14 anos 

de idade Dose única ou dose de reforço

Febre Amarela Vacina febre amarela 
(atenuada) - Proteção contra febre amarela

Preparação de vírus vivo da febre amarela, da cepa 17D, de virulência atenuada, cul-
tivada em embrião de galinha.               

 Para pessoas a partir de 9 
meses de idade até 59 anos, 
11 meses e 29 dias.

Dose única 0,5 mL  / Subcutânea Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 13x8, 13x4,5

Região posterior do 
braço esquerdo

Laboratório Biomangui-
nhos: 5/10 doses – 6 horas 
e 50 doses – 4 horas
Laboratório Sanofi  Pasteur 
(Stamaril) 
10 doses – 6 horas.

Locais: dor moderada e transitória representa a reação mais frequente. 
Sistêmicos: febre, cefaleia e dor muscular. Eventos adversos graves 
são muito raros e, incluem as reações de hipersensibilidade, doença 
neurológica aguda e doença viscerotrópica aguda.

Hepatite A (Proteção contra Hepatite A)
Cada dose de 0,5 mL contém aproximadamente 25 U do antígeno do vírus da hepatite 
A, 0,225 mg de alumínio na forma de sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo 
e 35 mcg de borato de sódio como estabilizador de pH, em cloreto de sódio a 0,9%.

15 meses até 4 anos 11 meses 
e 29 dias Dose única 0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml Agul-
ha: 20x5,5 e 25x7, 
25x8  (a depender da 
massa muscular)

Músculo vasto later-
al da coxa ou região 
ventro-glútea  

imediato Locais: dor, vermelhidão. Sistêmicos: febre, fadiga e alterações gastroin-
testinais como perda do apetite, vômitos e diarreia.    

Tríplice Viral (SRC) Vacina sarampo, caxumba 
e rubéola (Proteção contra sarampo, caxumba 
e rubéola) 

 Vírus vivos atenuados de sarampo(cepa Schwars), caxumba (cepa RIT 4385- derivada 
da cepa Jeryl Lynn) e Rubéola (cepa Wistar RA27/7).

Para indivíduos de 12 a 14 
meses de idade

1 dose aos 12 meses. Aos 15 meses a criança receberá a 
vacina tetra viral

0,5 mL / Subcutânea Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 13x3,8 13x4,5

Região posterior do 
braço direito

Laboratório Biomaguin-
hos: 8 horas Laboratório 
Serum Institute Of India: 
6 horas

Locais: ardência transitória, eritema, enduração e alterações de sensibil-
idade cutânea. Sistêmicos: ocorrem, geralmente a partir do 5º dia como, 
febre, dor articular, cefaleia, irritabilidade, conjuntivite e sintomas 
catarrais. Raramente, podem ocorrer meningites, encefalites, púrpura 
trombocitopênica, artrite, parotidite, pancreatite e reações de hipersen-
sibilidade.

Para indivíduos de 5 anos a 
29 anos de idade

  2 doses com intervalo mínimo de 30 dias entre as 
doses     

Para indivíduos de 30 a 49 
anos de idade 1  dose

Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola 
e varicela – atenuada) - (Proteção contra 
sarampo, caxumba, rubéola e varicela

"Vírus vivos atenuados de sarampo, caxumba, rubéola e varicela. (São 
compostas pelas cepas Schwarz do sarampo, RIT 4385 derivada de Jeryl 
Lynn da caxumba, RA 27/3 do vírus da rubéola e pela cepa OKA da varicela.) "

15 meses até 4 anos 11 meses 
e 29 dias Dose única 0,5 mL / Subcutânea Seringa: 1 a 3 ml 

Agulha: 13x3,8 13x4,5
Região posterior do 
braço direito Laboratório GSK: 8 horas Locais: exantema vesicular no local de aplicação. Sistêmicos:  febre com 

risco de convulsão febril em crianças predisponentes. 

Vacina Varicela
Vírus vivo atenuado proveniente da cepa Oka. Propagado em cultura de células 
diplóides humanas MRC-5. Excipientes: aminoácidos, albumina humana, lactose, 
sorbitol e manitol. Contém resíduos de neomicina.

A partir de 4 anos até 6 anos, 
11 meses e 29 dias de idade 2ª dose - complementando o esquema da Varicela 0,5ml/Subcutânea Seringa: 1 a 3 ml Agul-

ha: 13x3,8 e 13x4,5
Região posterior do 
braço

Seringa monodose
Uso imediato

Locais: dor e rubor. Podem surgir vesículas próximas ao local de apli-
cação.
Sistêmicos: febre, fadiga, irritabilidade e varicela pós-vacinal.

Vacina HPV 6,11,16 e 18 (Recombinante) 
Proteção contra o Papiloma vírus humano/
câncer de pênis, lesões ano-genitais e verrugas 
genitais  

- 20 mcg  proteína L1 do HPV tipo 6; 
- 40 mcg proteína L1 do HPV tipo 11; 
- 40 mcg proteína L1 do HPV tipo 16; 
- 20 mcg proteína L1 do HPV tipo 18.
Excipientes: cloreto de sódio, L-histidina, polissorbato 80, borato de sódio e água 
destilada e sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo como adjuvante.
Obs.: Proteína L1 sob forma de partícula tipo vírus produzida em célula de levedura 
(Saccharomycescerevisiae CANADE 3C-5/ Estirpe 1895). 

Adolescentes do sexo femi-
nino de 09 a 14 anos de idade

2 doses (0 e 6 meses)

0,5 mL / Intramuscular

Seringa: 1 a 3 ml 
Agulha: 25x7 e 25x8 
(a depender da massa 
muscular)

Músculo deltoide 
ou antero lateral da 
coxa ou região ven-
tro-glútea

imediato Locais: dor, edema e eritema. Sistêmicos: febre, cefaleia, gastroenterite 
e desmaio.

Adolescentes do sexo mas-
culino de 11 a 14 anos
Pessoas (sexo feminino e 
masculino) de 9 a 26 anos 
de idade vivendo com HIV/
AIDS, e CRIE*

3 doses (0, 2 e 6 meses)

Vacina influenza  (Proteção contra infecções 
graves causadas pelo H1N1, H3N2 e Influenza 
B e suas complicações)

Diferentes cepas do Myxovirus influenzae Inativada e fragmentados e purificados at-
ualizadas a cada ano.

A partir de 6 meses de idade 
e pessoas de 60 anos e mais. 1 dose anualmente

 0,5 mL / Intramuscular 
ou subcutânea a depend-
er do país de origem do 
laboratório produtor.

Seringas: 1 a 3 mL. 
Agulhas depende da 
via de administração.

Músculo deltóide ou 
antero lateral da coxa 7 dias Locais: dor, eritema e enduração. Sistêmicos: febre, mal-estar e dor 

muscular.

Vacina Pneumo 23 v (Proteção contra 
infecções pneumocócicas)

Polissacarídeos purificados de Streptococcus pneumoniae dos seguintes sorotipos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F Pessoas de 60 anos ou mais 1 dose e 1 reforço único após 5 anos da 1ª dose 0,5 mL / Intramuscular Seringa: 1 a 3 ml 

Agulha: 25x7 e 25x8. 
Músculo deltoide ou 
ântero lateral da coxa imediato

Locais: vermelhidão, edema e dor e reações mais intensas tipo Arthus, 
principalmente após revacinação precoce. Sistêmicos: febre, cefaleia, 
fraqueza, dor articular e muscular. Reações de hipersensibilidade são 
raras.

*Todas as vacinas deverão ser 
acondicionadas em refrigerador exclusivo 

na temperatura de +2ºC a +8ºC.
Informações Técnicas das Vacinas de Rotina do 

Programa Nacional de Imunizações/2019/MS



Vacina BCG 

Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro) anos 11 
meses e 29 dias ainda não vacinadas. Crianças prematuras ou com baixo peso: adiar a 
vacinação até que atinjam 2 Kg. Crianças vacinadas que não apresentem cicatriz vacinal 
ou nódulo após 6 meses ou mais, não revacinar. Contatos prolongados de portadores de 
hanseníase, vacinação  seletiva nas seguintes situações: *Menores de 1 (um) ano de idade: 
a) Não vacinados - administrar  1 (uma) dose de BCG. b) Comprovadamente vacinados - 
não administrar outra dose de BCG. c) Comprovadamente vacinados que não apresentem 
cicatriz vacinal - administrar uma dose de BCG seis meses após a última dose. *A partir 
de 1 (um) ano de idade: a) Sem cicatriz vacinal - administrar uma dose de BCG. b) 
Vacinados com uma dose - administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de seis 
meses após a dose anterior. c) Vacinados com duas doses - não administrar outra dose de 
BCG. Crianças e adultos vivendo com HIV: crianças filhas de mãe HIV, não vacinadas, 
assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência devem receber a vacina o mais breve  
possível. A partir dos 5 (cinco) anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser 
vacinadas,  mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. 

Pneumo 10 Vacina Pneumocócica 10- valente (conjugada)

Esquema de 2 doses, aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com intervalo de 60 dias. 
Crianças que iniciam o esquema básico após 4 (quatro) meses de idade, considerar o 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Administrar o reforço aos 12 meses de idade 
podendo ser feito até 4 anos, 11 meses e 29 dias, considerando intervalo de 60 dias após 
a última dose. Crianças na faixa etária de 12 meses a 04 anos de idade sem comprovação 
vacinal ou esquema incompleto – administrar dose única.

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO / 2019 / PNI / MS

Grupo 
Alvo Idade BCG Hepatite B

Rota-
virus 

VORH
Penta (DTP+Hib+ Hep B) DTP VIP e VOP  Pneumo 10 Meningo C Febre Amarela Tríplice Viral Tetra  Viral Varicela 

Monovalente Hepatite A HPV Dupla Adulto "dTpa  
(adulto)"

Protege contra Formas graves 
da tuberculose Hepatite B Ro-

tavírus

Difteria, tétano, co-
queluche, hepatite B e 

meningite por Haemophi-
lus influenzae tipo b 

Difteria, 
tétano e 

co-
queluche

Poliomielite

Pneumonia, Otite, 
Meningite e outras 

doenças causadas pelo 
pneumococo

Doença invasiva 
causada pela Neis-
seria meningitidis

Febre Amarela Sarampo caxumba e 
rubéola 

Sarampo cax-
umba rubéola 

e varicela
Varicela Hepatite A HPV Difteria e tétano Difteria, tétano e co-

queluche

Criança

Ao 
nascer

Dose Única 
(1)

Dose ao 
nascer (2)

2 meses 1ª dose 1ª dose 1ª dose-VIP   
(1) 1ª dose 

3 meses 1ª dose 

4 meses 2ª dose 2ª dose 2ª dose-VIP 
(1) 2ª dose 

5 meses 2ª dose 

6 meses 3ª dose 3ª dose-VIP 
(1)

9 meses Dose Única (3)

12 
meses Reforço (1) 1º Reforço (1) 1ª dose 

15 
meses

1º Re-
forço

1º Reforço 
VOPb (1) Dose Única (1) Dose 

Única (1)

4 anos 2º Re-
forço

2º Reforço 
VOPb (1) 2ª dose (5)

9 anos 2 doses (8)

Adoles-
cente

10 a 19 
anos 3 doses (4) 

2º Reforço entre 
11 a 14 anos de 

idade (6)
2 doses (4) 2 doses  3 doses, reforço a 

cada 10 anos (4)

Adulto 20 a 59 
anos 3 doses (4) 

Dose Única, a 
depender da situ-
ação vacinal (3)

2 doses até 29 anos 
e 1 dose de 30 a 49 

anos (4) e (7)
 3 doses, reforço a 

cada 10 anos (4)

Profissional de Saúde - 1 
dose + reforços a cada 10 

anos (9)

Idoso 60anos 
ou mais 3 doses (4) 3 doses, reforço a 

cada 10 anos (4)

Gestante 3 doses (4) 2 doses (4)  1 dose a cada gestação 
(10)

(1) Pode ser feita até menor de 5 anos de idade;(2) Essa dose pode ser feita até 30 dias de vida do bebê;(3) Até 59 anos;(4) A depender da situação vacinal, completar esquema;(5) Pode ser feita até menor de 7 anos de idade. Profissionais de saúde que trabalham na área assistencial devem receber uma ou duas 
doses a depender do laboratório produtor;(6) Adolescentes de ambos os sexos de 11 a 14 anos, como dose única ou reforço a depender da situação vacinal;(7) Profissionais da saúde devem receber duas doses independente da idade; (8) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos: 2 doses - 0, 6 meses 
a depender da situação vacinal. Adolescentes e adultos de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids: 3 doses - 0, 2 e 6 meses;(9) Profissionais de saúde e parteiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforços;(10) A partir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto).

Tríplice Viral (SRC) Vacina sarampo, caxumba e rubéola

Esta vacina é contraindicada para gestantes e crianças menores de 6 meses de 
idade. Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 1 (um) mês após a 
vacinação. Considerar vacinado o indivíduo na faixa etária de 12 meses de idade 
a 29 anos que comprovar 2 doses da vacina contendo o componente sarampo. 
Indivíduos de 30 a 49 anos comprovar pelo menos 1 (uma) dose. Profissional de 
saúde, independente da idade, administrar 2 (duas) doses com intervalo mínimo 
de 30 dias. Em caso de esquema vacinal incompleto - completar o esquema de 
acordo com a faixa etária. Considerações: Em menores de 2 anos primovacinados 
não administrar simultaneamente as vacinas febre amarela e tríplice viral, 
devendo  estabelecer intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais, 
que  impossibilitem manter o intervalo indicado (com um mínimo de 15 
dias). Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo 
orientações do manual do CRIE. Em situação de bloqueio vacinal: crianças entre 
6 (seis) e 11 (onze) meses de idade, administrar 1 (uma dose e manter o esquema 

Contraindicações na utilização de vacinas atenuadas 
- Neoplasia maligna;
- Imunodeficiência congênita ou adquirida;
- Gravidez, exceto quando a gestante estiver sob alto risco de exposição a 
algumas doenças virais.

Contra indicações gerais à vacinação
- Eventos adversos graves após o recebimento de dose anterior;
- Hipersensibilidade (reação anafilática) aos componentes da vacina.

Falsas contraindicações 
- Doença aguda benigna sem febre;
- Prematuridade ou baixo peso ao nascer;
- Ocorrência do evento adverso em dose anterior de uma vacina, como 
reações locais;
- Diagnósticos clínicos prévios de doença, tais como tuberculose, co-
queluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola;
- Doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente;
- Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita;
- Alergias, exceto as graves;
- História de alergia não especificada, individual ou familiar;
- História familiar de evento adverso à vacinação;
- Uso de antibiótico profilático ou terapêutico e antiviral;
- Tratamento com corticoesteroides em dias alternados em doses não imu-
nossupressoras;
- Uso de corticoesteroides inalatórios ou tópicos ou com dose de ma-
nutenção fisiológica;
- Convalescença de doenças agudas
- Usuários em profilaxia pós-exposição e reexposição contra raiva;
- Internação hospitalar, exceto para VOP;
- Mulheres no período de amamentação, exceto para febre amarela nos 
primeiros 6 meses de amamentação.

Vacina Hepatite B

Para indivíduos a partir de 7 (sete) anos de idade: 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 doses (0, 1 e 6). Em caso de esquema vacinal incompleto, 
não reiniciar o esquema, apenas completá-lo conforme situação encontrada.  Esquema 
de atraso da Vacina Hepatite B: Se o atraso da 2ª dose para a 1ª dose for de até o 4º mês - 
manter a 3ª dose para o 6º mês (180 dias). Se o atraso da 2ª dose para a 1ª dose for do 5º mês 
em diante - agendar a 3ª dose para 60 dias após a segunda dose. Gestante: Em qualquer 
faixa etária e idade gestacional: administrar 3 (três) doses, considerando o histórico de 
vacinação anterior. Em recém-nascidos de mães portadoras da hepatite B, administrar a 
vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 
horas, podendo a imunoglobulina ser administrada no máximo até 7 (sete) dias de vida. 

- Recomenda-se consultar o Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) para verificar outras indicações da vacina hepatite B e imunoglobulina 
humana anti-hepatite B.

VORH

Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar a dose recebida – não repetir a dose. Crianças 
com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas mediante prescrição médica. 
Investigar e acompanhar os casos de invaginação intestinal e a ocorrência de sangue nas 
fezes.

VIP  Vacina Poliomielite 1, 2 e 3

Esquema de 3 doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias. 
- Em situação epidemiológica de risco: crianças menores de 6 (seis) meses o intervalo 
mínimo pode ser de 30 dias entre as doses. Criança de 2 meses a menor de 5 anos de 
idade com esquema incompleto: completar com a VIP mesmo tendo iniciado esquema 
com VOP. Criança filha de mãe HIV positivo deve receber o esquema básico e também os 
reforços com a vacina VIP, mesmo antes da definição diagnóstica.

                   VOP Vacina poliomielite 1 e 3

VOP Vacina poliomielite 1 e 3 Não repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou 
vomitar. Na rotina é indicada para crianças até 4 (quatro) anos de idade.Esta vacina é 
contraindicada nos casos de imunodepressão e histórico de paralisia flácida associada à 
dose anterior da VOP.

Pentavalente (DTP/HB/Hib)

Na rotina dos serviços, em crianças de 2 (dois) meses de idade até 6 (seis) anos 11 meses 
e 29 dias, para iniciar ou complementar esquema vacinal, administrar 3 (três) doses com 
intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. - Crianças que iniciam esquema 
após 6 meses de idade, considerar intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. - Esta vacina 
é contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.

Tríplice Bacteriana (DTP)

Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a última 
dose do esquema básico (pentavalente). Considerar intervalo mínimo de 6 (seis) meses 
entre os reforços. *Crianças com 6 (seis) anos de idade sem nenhum reforço, administrar 
o primeiro reforço e agendar o segundo reforço, considerando intervalo de seis meses 
entre os mesmos. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre os reforços, 
agendar dT para 10 (dez) anos após esse primeiro reforço. Neste caso, estas crianças ficam 
liberadas do segundo reforço com a DTP. Nos comunicantes domiciliares e escolares 
de casos de difteria ou coqueluche menores de 7 (sete) anos de idade, não vacinados ou 
com esquema incompleto ou com situação vacinal desconhecida, atualizar esquema. Esta 
vacina é contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.

Dupla tipo adulto (dT)

Indivíduos a partir de 7 (sete) anos de idade sem histórico vacinal ou com esquema 
incompleto para difteria e tétano – iniciar ou completar esquema com um total de 3 (três) 
doses, considerando doses anteriores, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 
30 dias. Em situação de ferimentos graves e comunicantes de casos de difteria antecipar a 
dose quando a última foi administrada há mais de 5 (cinco) anos.

Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) (dTpa) adulto

Mulheres grávidas, considerar o histórico vacinal para difteria e tétano. Esta vacina é 
indicada a partir da 20ª semana de gestação. As gestantes que não receberem a vacina 
dTpa antes do parto, devem receber no puerpério (até 45 dias após o parto) e, como dose 
de reforço a cada gestação. A vacina dTpa está indicada para todos os profissionais de 
saúde e parteiras tradicionais como dose complementar no esquema básico da dT e dose 
de reforço contra difteria, tétano e coqueluche a cada 10 (dez) anos em substituição à dT.

Meningo C - Vacina meningocócica C (conjugada) 

Administrar 2 (duas) doses, aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade, com intervalo 
de 60 dias entre as doses. Administrar 1 (um) reforço aos 12 meses de idade, 
podendo ser feito até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças que iniciam o esquema 
básico após 5 (cinco) meses de idade, considerar o intervalo mínimo de 30 dias 
entre as doses. Administrar a dose de reforço com intervalo de 60 dias após a 
última dose. Crianças entre 12 meses e 4 anos de idade sem comprovação vacinal 
ou esquema incompleto - administrar dose única ou de reforço conforme a 
situação. Esta vacina é indicada para adolescentes de ambos os sexos na faixa 
etária de 11 a 14 anos de idade como reforço ou dose única conforme a situação 
vacinal.

Febre Amarela Vacina febre amarela (atenuada)

Indicada para residentes ou viajantes que se deslocam para localidades em 
situação epidemiológica de risco e recomendação da vacina (ao menos 10 dias 
antes da viagem). Precaução: *Esta vacina não está indicada na rotina dos serviços 
de vacinação para gestantes, mulheres que estejam amamentando crianças de 
até 6 (seis) meses de idade e indivíduos com 60 anos e mais. *Na confirmação 
de epizootias, casos humanos e vetores na área afetada esta vacina é indicada, 
após avaliação clínica pelos serviços de saúde, para gestantes (em qualquer idade 
gestacional), mulheres amamentando crianças menores de 6 (seis) meses de idade 
(neste caso suspender o aleitamento por 10 dias) e pessoas de 60 anos ou mais. 
Esta vacina é contraindicada para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, 
imunodeprimidos, portadores de doenças autoimunes, pessoas com histórico de 
reação anafilática à substâncias contidas na vacina. Considerações: Esta vacina 
não deve ser administrada simultâneamente com as vacinas tríplice viral e/
ou tetra viral em crianças menores de 2 anos primovacinadas para ambos os 
componentes: tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola) e tetra viral (sarampo, 
caxumba, rubéola, varicela), devendo estabelecer o intervalo mínimo de 30 dias. 
Doadores de sangue deverão aguardar 30 dias após o recebimento da vacina.

Hepatite A

Administrar  Dose única em crianças com idade entre 15 meses até 4 anos 11 
meses e 29 dias .Criança que já tiver recebido uma dose desta vacina não necessita 
ser vacinada.

vacinal).
Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

Administrar 1 (uma) dose aos 15 meses de idade, podendo ser feita até 4 anos 
11 meses e 29 dias em crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice 
viral (corresponde a uma dose de varicela e a 2ª dose da tríplice viral). Em situações 
emergenciais e de indisponibilidade da vacina tetra viral podem ser utilizadas as 
vacinas tríplice viral e varicela (atenuadas) - administrações concomitantes utilizar 
sitios de aplicação, seringas e agulhas diferentes. Na impossibilidade da administração 
simultânea considerar intervalo de 30 dias entre as doses, salvo em situações que 
impossibilitem manter este intervalo (com um mínimo de 15 dias).

Vacina Varicela

Para crianças a partir 4 anos de idade até 6 anos, 11 meses e 29 dias - administrar a 2ª 
dose com a vacina varicela monovalente, considerando a situação vacinal e intervalo 
mínimo de 30 dias da dose anterior. Profissionais de saúde não vacinados que trabalham 
na área assistencial, especialmente em contato com pessoas imunodeprimidas e os da 
áreade pediatria devem receber uma ou duas doses da vacina varicela (atenuada) a 
depender do laboratório produtor.

Vacina HPV 6,11,16 e 18

Para adolescentes do sexo feminino entre 9 e 14 anos de idade e adolescentes do sexo 
masculino na faixa etária de 11 a 14 anos – administrar 2 (duas) doses no esquema 0 
e 6 meses (respeitar o intervalo recomendado). Para pessoas de 9 a 26 anos de idade 
vivendo com HIV/Aids - administrar 3 doses no esquema 0, 2 e 6 meses (necessário 
prescrição médica). Considerações: Não é recomendada a administração em mulheres 
grávidas. Nutrizes podem ser vacinadas com a vacina HPV. *Ver indicações no CRIE 
(transplante de órgãos sólidos e medula óssea, pacientes oncológicos).
Vacina influenza  (Proteção contra infecções graves causadas pelo H1N1, H3N2, 
Influenza B e suas complicações)

Disponibilizada anualmente para grupos elegíveis de acordo com informe técnico 
da campanha para cada ano. - Para crianças entre 6 meses até menor de 3 (três) anos 
primovacinadas: administrar 2 doses de 0,25 mL com intervalo de 30 dias. - Para 
crianças a partir de 3 (três) anos até 8 (oito) anos de idade primovacinadas: administrar 
2 doses de 0,5 mL com intervalo de 30 dias. - Para indivíduos  a partir de 9 (nove) anos 
: administrar 1 (uma) dose de 0,5 ml anualmente.

Ouvidoria do SUS 0800 643 3700 www.saude.go.gov.br

Vacina Pneumo 23 v

Para pessoas não vacinadas que vivem acamadas ou em instituições fechadas como 
casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso.


