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VACINA CONTRA O VÍRUS INFLUENZA

O que é?
Vacina inativada que protege contra quatro diferentes 
tipos de vírus influenza, incluindo a nova cepa H3N2 
Darwin.

Qual doença ela previne?
Previne a gripe, infecção viral provocada pelos vírus 
influenza (cepas contidas na vacina).

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações:
Todos com idade de 6 meses ou mais que queiram 
se proteger contra a gripe podem tomar a vacina, 
principalmente:

 • Crianças entre 6 meses e 5 anos

 • Gestantes, especialmente as que vão ter o bebê 
no período do inverno

 • Pessoas acima dos 60 anos

 • Indivíduos com doenças crônicas como diabetes, 
cardiopatias, nefropatias, doenças pulmonares, entre 
outras

Contraindicações:
 • A vacina não deve ser aplicada em crianças 
menores de seis meses de vida

 • Pacientes com febre

 • Pessoas que tiveram ou estão com doença de 
Guillan-Barré, devem consultar o seu médico antes de 
tomar a vacina
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 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina também devem consultar o alergista antes de 
tomar a vacina

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local, que podem ocorrer nos primeiros dois dias após 
a aplicação da vacina

 • Reações sistêmicas: febre (mais comum), 
náuseas, cefaleia e dor muscular podem ocorrer com 
menor frequência

Doses e intervalos:
 • Dose única anual, exceto para crianças entre 6 
meses e 8 anos e 11 meses que recebem a vacina 
contra a gripe pela primeira vez. Para este grupo, são 
recomendadas duas doses com intervalo de 30 dias 
entre elas
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VACINA QUADRIVALENTE CONTRA 
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

O que é?
Vacina quadrivalente contra papilomavírus humano 
(HPV).

Quais doenças ela previne?
Infecções persistentes e lesões pré-cancerosas 
causadas pelos tipos de HPV 6, 11, 16 e 18. Dessa 
forma, também previne o câncer de colo do útero, da 
vulva, da vagina, do ânus e verrugas genitais.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações:
 • Meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade

 • Meninos e homens de 9 a 26 anos de idade

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

 • Gestação

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local

 • Reações sistêmicas: cefaleia, náuseas, vômitos, 
entre outras

Doses e intervalos:
 • Meninas e meninos que iniciam a vacinação entre 
9 anos e 14 anos, 11 meses e 29 dias: 2 doses com 6 
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meses de intervalo entre elas

 • Indivíduos com 15 anos ou mais: 3 doses, com 
intervalo mínimo de 2 meses entre a primeira e a 
segunda dose e de 4 meses entre a segunda e a 
terceira dose
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VACINA RECOMBINANTE CONTRA 
MENINGOCOCO B

O que é?
Vacina inativada, composta por quatro componentes 
(três proteínas subcapsulares e vesículas da 
membrana externa do meningococo B).

Quais doenças ela previne?
Meningite e infecções generalizadas causadas pela 
bactéria meningococo tipo B.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações:
 • Crianças e adolescentes

 • Adultos com até 50 anos, dependendo de risco 
epidemiológico

 • Viajantes com destino às regiões onde há risco 
aumentado da doença

 • Indivíduos de qualquer idade com doenças que 
aumentem o risco para a doença meningocócica

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após dose anterior

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão, inchaço e 
enduração local

 • Reações sistêmicas: febre alta (principalmente 
em lactentes e menores de dois anos de idade, com 
pico nas primeiras seis horas a após a vacinação e 
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regredindo até 72 horas), dor muscular ou articular, 
entre outras

Doses e intervalos:
O esquema de doses varia de acordo com a idade:

 • Lactentes que iniciam esquema com 2 a 5 meses 
de idade (primeira dose aplicada com 2 meses de 
vida): três doses, com intervalo de no mínimo um mês 
entre doses

 Dose de reforço: entre 12 e 15 meses, com intervalo 
de pelo menos 6 meses entre as três primeiras doses 
e a dose de reforço

 • Lactentes que iniciam esquema 3 a 5 meses de 
idade: duas doses, com intervalo de dois meses

 Dose de reforço: entre 12 e 15 meses, com intervalo 
de pelo menos 6 meses entre o esquema primário e a 
dose de reforço

 • Lactentes que iniciam esquema de 6 a 11 meses de 
idade (primeira dose aplicada com 6 meses de vida): 
duas doses, com intervalo de dois meses

 Dose de reforço: uma dose no segundo ano de 
vida, com intervalo de pelo menos dois meses entre a 
última dose da vacina e a dose de reforço

 • Crianças que iniciam esquema com 12 meses a 23 
meses: duas doses, com intervalo de dois meses

 Dose de reforço: uma dose com intervalo de 12 a 
23 meses entre a última dose da vacina e a e reforço

 • Crianças que iniciam esquema com 2 anos a 10 
anos: duas doses, com intervalo mínimo de um mês

 Dose de reforço: necessidade não estabelecida
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 • A partir de 11 anos: duas doses, com intervalo 
mínimo de um mês

 Dose de reforço: necessidade não estabelecida
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VACINA MENINGOCÓCICA CONJUGADA 
QUADRIVALENTE ACWY

O que é?
Vacina inativada, composta por polissacarídeo 
concentrado de Neisseria meningitidis dos sorogrupos 
A, C, W e Y, conjugados a uma proteína carreadora, 
que varia conforme o fabricante.

Quais doenças ela previne?
Meningite e infecções generalizadas causadas pela 
Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações:
 • Crianças a partir dos 2 meses e adolescentes não 
previamente vacinados

 • Viajantes, adultos e idosos, dependendo do risco 
epidemiológico

 • Pessoas de qualquer idade com condições clínicas 
que aumentam o risco para a doença meningocócica

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou à dose anterior

Reações adversas mais comuns:
 • Reações locais: dor, vermelhidão, inchaço e 
enduração local

 • Reações sistêmicas: febre, mal-estar, 
irritabilidade, sonolência, perda de apetite, dor 
muscular ou articular, náuseas, vômitos, cefaleia, 
cansaço
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Doses e intervalos:
O esquema de doses varia de acordo com a idade de 
início da imunização:

No Brasil, a partir de 2 meses de idade, cinco vacinas 
estão licenciadas para a doença meningocócica:

 1)  Meningocócica ACWY Menveo/GSK conjugada 
com CRM 197: a partir dos 2 meses, fazer duas 
doses aos 3 e 5 meses e um reforço após 1 ano 
de idade. 
 
De 7 a 23 meses de vida, fazer duas doses com 
intervalo mínimo de 2 meses; a segunda dose 
deve ser obrigatoriamente após 1 ano. 
 
A partir de dois anos, dose única. 

 2)  Meningocócica ACWY Nimenrix/Pfizer conjugada 
ao toxóide tetânico: a partir dos 2 meses, fazer 
duas doses, aos 3 e 5 meses e um reforço após 1 
ano de idade. 
 
De 6 a 11 meses de vida, fazer duas doses com 
intervalo mínimo de 2 meses, a segunda dose 
deve ser obrigatoriamente após 1 ano. 
 
A partir dos 12 meses de vida, esta vacina é feita 
em dose única. 

 3)  Meningocócica ACWY Menactra/Sanofi 
conjugada com toxóide diftérico: crianças dos 9 
aos 23 meses de idade, duas doses com intervalo 
de três meses. 
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Indivíduos dos 2 aos 55 anos de idade recebem 
uma dose única.

 4)  Em virtude da rápida redução de anticorpos, 
reforços são necessários: entre 4 a 5 anos 
após a última dose recebida aos 12meses e na 
adolescência. 

 5)  Adultos nunca vacinados devem receber dose 
única, exceto nos adultos com HIV, em que 
aplicamos 2 doses com intervalo de 2 meses e 1 
reforço a cada 5 anos. 

 6)  Em pacientes com asplenia devem receber 1 
reforço a cada 5 anos. Pneumococica 13 valente
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VACINA PNEUMOCÓCICA CONJUGADA 
13 VALENTE

O que é?
Vacina inativada, composta por 13 sorotipos do 
Streptococcus pneumoniae (pneumococo) conjugados 
com uma proteína.

Quais doenças ela previne?
Doenças causadas por um dos 13 sorotipos do 
Streptococcus pneumoniae presentes na vacina. Tais 
doenças incluem pneumonias, otites e meningites, 
entre outras.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Todas as crianças entre 2 meses e 5 anos de idade

 • Crianças a partir de 6 anos, adolescentes e adultos 
portadores de certas doenças crônicas

 • Todos os adultos a partir dos 60 anos

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local

 • Reações sistêmicas: incomuns

Doses e intervalos:
O esquema de doses varia de acordo com a idade de 
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início da imunização:

 • 2 a 6 meses: três doses com intervalos de dois 
meses e um reforço entre 12 e 15 meses

 • 7 a 11 meses: duas doses com intervalo de dois 
meses e um reforço entre 12 e 15 meses

 • 12 a 23 meses: duas doses com intervalo de dois 
meses

 • 24 a 59 meses: dose única

 • Crianças maiores de 5 anos, adolescentes, adultos 
e idosos: dose única
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VACINA COMBINADA HEXAVALENTE

O que é?
Imunizante combinado, que inclui as vacinas inativadas 
tríplice bacteriana acelular (DTPa), poliomielite 
inativada (VIP), hepatite B e Haemophilus influenzae 
do tipo b (Hib).

Quais doenças ela previne?
Difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e 
doenças causadas pela bactéria Hib, como meningites 
e pneumonias.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Crianças a partir de 2 meses, sempre que 
estiverem indicadas em conjunto as diferentes vacinas 
contempladas pelo imunizante. Pode ser usada até os 
7 anos de idade

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

 • Crianças que apresentaram encefalopatia nos sete 
dias seguintes à aplicação anterior de vacina contendo 
componente pertussis

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão, inchaço e 
enduração local

 • Reações sistêmicas: febre, perda de apetite, 
vômito, irritabilidade, choro persistente, sonolência



19

Doses e intervalos:
 • Como rotina aos 2 e 6 meses, de acordo com 
as doses indicadas de cada componente da vacina. 
Pode substituir a vacina combinada pentavalente 
aos 4 meses e no reforço dos 15 aos 18 meses, na 
indisponibilidade deste imunizante.
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VACINA PENTAVALENTE CONTRA 
ROTAVÍRUS

O que é?
Vacina oral, composta por cinco tipos de rotavírus 
vivos e atenuados.

Qual doença ela previne?
Gastroenterite aguda, cujo agente etiológico é o 
rotavírus.

Como é aplicada?
Via oral.

Principais indicações: 
Crianças aos dois, quatro e seis meses (a última dose 
não pode ultrapassar 7 meses e 29 dias). 

Contraindicações:
 • Bebês com menos de 6 semanas ou mais de 8 
meses e zero dias de vida

 • Imunodeficiências primária ou secundária

 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou à dose anterior

 • História de doença crônica ou malformação 
do aparelho gastrintestinal ou história prévia de 
invaginação intestinal

Reações adversas:
 • Irritabilidade, inapetência, febre, diarreia, vômitos, 
dor abdominal e flatulência

 • Risco ausente de intuscepção

Doses e intervalos:
 • Como rotina, em crianças a partir de 6 semanas de 
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vida: três doses, com intervalo mínimo de 4 semanas 
entre elas. A primeira dose deve ser obrigatoriamente 
aplicada até 3 meses e 15 dias e a última dose até 7 
meses e 29 dias. Não deve ser aplicada em pacientes 
com 8 meses ou mais. 
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VACINA CONTRA VARICELA

O que é?
Vacina composta por vírus vivos e atenuados da 
varicela.

Qual doença ela previne?
Varicela (catapora).

Como é aplicada?
Via subcutânea.

Principais indicações: 
 • Crianças, adolescentes e adultos suscetíveis

Contraindicações:
 • Indivíduos com doenças ou condições que cursam 
com imunossupressão

 • Gestantes

 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

Reações adversas mais comuns:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local; podem aparecer vesículas próximas ao sítio de 
aplicação

 • Reações sistêmicas: febre, erupções cutâneas 
variceliforme (2 a 5 vesículas de curta duração, um 
a dois dias), que podem ocorrer uma a três semanas 
após a vacinação. Reações alérgicas são muito raras 
(urticária, eritema, coceira, falta de ar, edema perioral 
ou laríngeo)
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Doses e intervalos:
 • Crianças: uma dose aos 12 meses e reforço entre 
15 e 24 meses

 • A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo 
de 3 meses, em menores de 13 anos. Maiores de 13 
anos, não vacinados, devem receber duas doses, com 
intervalo de um a três meses. Se o período entre elas 
for maior, não é necessário reiniciar o esquema. 

 • É considerado imunizado o indivíduo que tenha 
recebido duas doses da vacina após 1 ano de idade
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VACINA COMBINADA PENTAVALENTE

O que é?
Imunizante no qual há a combinação das vacinas 
inativadas da tríplice bacteriana acelular (DTPa), 
poliomielite inativada (VIP) e Haemophilus influenzae 
do tipo B (Hib).

Atenção:
A vacina pentavalente oferecida pelo Sistema 
Único de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde 
tem composição diferente da vacina pentavalente 
oferecida nas clínicas privadas de vacinação. Consulte 
sempre o seu pediatra.

Quais doenças ela previne?
Difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e doenças 
causadas pela bactéria Hib, como meningites e 
pneumonias.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Crianças a partir de 2 meses, sempre que 
estiverem indicadas em conjunto as diferentes vacinas 
contempladas pelo imunizante. Pode ser usada até os 
7 anos de idade.

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

 • Crianças que apresentaram encefalopatia nos sete 
dias seguintes à aplicação anterior de vacina contendo 
componentes pertussis
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Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão, inchaço e 
enduração local

 • Reações sistêmicas: febre, vômito, irritabilidade, 
choro persistente, sonolência

Doses e intervalos:
 • Como rotina aos 4 meses e no reforço dos 15 aos 
18 meses, de acordo com as doses indicadas de cada 
componente da vacina
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VACINA CONTRA HEPATITE A

O que é?
Vacina inativada composta pelo antígeno do vírus da 
hepatite A.

Qual doença ela previne?
Hepatite A.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Indivíduos suscetíveis a partir dos 12 meses de 
vida

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local

 • Reações sistêmicas: febre e fadiga são pouco 
frequentes

Doses e intervalos:
 • A partir dos 12 meses de idade estão indicadas 
duas doses, com intervalo de seis meses entre elas.
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VACINA QUADRIVALENTE, CONTRA 
DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE 
ACELULAR E POLIOMIELITE INATIVADA

O que é?
Imunizante combinado, que inclui as vacinas tríplice 
bacteriana acelular (dTpa) e poliomielite inativada 
(VIP).

Quais doenças ela previne?
Difteria, tétano, coqueluche e poliomielite.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Reforço na prevenção de tétano, difteria, 
coqueluche e poliomielite nas crianças acima de 4 
anos de idade ou para qualquer pessoa acima desta 
faixa etária que necessita da imunização para os 
agentes contemplados na vacina

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

Reações adversas:
 • Reações locais: Dor, vermelhidão, inchaço e 
enduração local

 • Reações sistêmicas: febre, perda de apetite, 
irritabilidade, choro persistente, sonolência e vômitos

Doses e intervalos:
 • Como rotina, no calendário de imunização infantil, 
é indicada como segundo reforço da imunização 
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contra tétano, difteria, coqueluche e poliomielite, a 
partir dos 4 anos de idade

 • Pode substituir qualquer dose da dTpa, quando 
necessário



29

VACINA TRÍPLICE VIRAL (VACINA 
CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E 
RUBÉOLA)

O que é?
Vacina combinada, composta por vírus vivos e 
atenuados do sarampo, da caxumba e da rubéola.

Quais doenças ela previne?
Sarampo, caxumba e rubéola.

Como é aplicada?
Via subcutânea.

Principais indicações: 
 • Crianças (a partir de um ano de vida), adolescentes 
e adultos

Contraindicações:
 • Indivíduos com doenças ou condições que cursam 
com imunossupressão

 • Gestantes

 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local

 • Reações sistêmicas: febre (superior a 39oC entre 
o 5º e 12º dia após a vacina, com duração de um a dois 
dias), cefaleia, irritabilidade, vermelhidão nos olhos e 
exantema de extensão variável (pode ocorrer do 7º ao 
10º dia após a vacinação, com duração de dois dias)
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Doses e intervalos:
 • Como rotina, em crianças a partir de 12 meses: 
uma dose aos 12 meses e outra aos 15 meses

 • Crianças mais velhas, adolescentes e adultos não 
vacinados ou sem comprovação de doses aplicadas: 
duas doses, com intervalo mínimo de um mês entre 
elas

 • Em situação de risco para o sarampo, a primeira 
dose pode ser aplicada a partir dos 6 meses de idade. 
Essa dose, porém, não conta para o esquema de 
rotina: continuam a ser necessárias duas doses a partir 
dos 12 meses, com intervalo mínimo de 1 mês
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VACINA CONTRA HEPATITE B

O que é?
Vacina inativada que contém o antígeno de superfície 
do vírus da hepatite B purificado.

Qual doença ela previne?
Hepatite B.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principal indicação: 
 • Indicada em todas as faixas etárias, incluindo as 
gestantes não vacinadas

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

 • Recomenda-se adiar a vacinação de pacientes 
com quadro febril agudo

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local

 • Reação sistêmica: febre 

Doses e intervalos:
 • Na população infantil, a primeira dose é realizada 
preferencialmente ao nascer, seguida de mais duas 
doses (aos 2 meses e aos 6 meses de idade)

 • Para a população geral, a Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm) recomenda o esquema de três 
doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a 
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segunda e de seis meses entre a primeira e a terceira

 • O número de doses também pode variar de 
acordo com a presença de algumas doenças crônicas 
ou comorbidades
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VACINA CONTRA HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE TIPO B (HIB)

O que é?
Vacina inativada composta pelo polissacarídeo da 
cápsula da bactéria Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib) conjugado com toxoide tetânico.

Disponível isoladamente ou combinada:

Com a tríplice bacteriana acelular e a poliomielite 
inativada (pentavalente, disponível nas clinicas 
privadas).

Atenção:
A vacina pentavalente do posto de saúde tem 
composição diferente.

Com a tríplice bacteriana acelular, poliomielite 
inativada e hepatite B (hexavalente).

Quais doenças ela previne?
Doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo 
b, como pneumonias e meningites.

Como é aplicada?
Via intramuscular.

Principais indicações: 
 • Todas as crianças, incluindo as prematuras, devem 
iniciar a vacina contra Hib a partir dos dois meses de 
vida, completando o esquema vacinal até os 5 anos de 
idade

 • Crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos 
que tenham alguma condição clínica com risco 
aumentado para doença invasiva por Hib devem ser 
vacinados, como anemia falciforme, procedimento de 
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esplenectomia, imunodeficiências, uso de medicação 
imunossupressora, indivíduos que passaram por 
transplante de medula óssea

Contraindicações:
 • História de alergia grave (anafilaxia) a algum 
componente da vacina ou após uma dose prévia da 
vacina

 • Crianças com menos de seis semanas de vida

 • Adiar na presença de doença febril moderada ou 
grave

 • Infecção respiratória superior leve não é 
contraindicação

Reações adversas:
 • Reações locais: dor, vermelhidão e enduração 
local, que desaparecem 12 a 24 horas após início

 • Reações sistêmicas: febre e irritabilidade

Doses e intervalos:
 • Lactentes menores de 12 meses: vacinação aos 2, 
4 e 6 meses de vida e reforço após os 12 meses

 • Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos 
com doenças crônicas que justifiquem a vacinação 
e ainda não vacinados. Indica-se a vacina em dose é 
única



Observações Gerais:
As vacinas disponíveis na rede privada e na rede 
pública podem ser diferentes. Em caso de dúvidas, 
converse com seu médico ou entre em contato 
com a nossa Central de Atendimento.

As indicações e contraindicações às vacinas, 
assim como as doses recomendadas podem 
variar de acordo com determinadas condições 
clínicas apresentadas. Por isso, antes da vacinação, 
converse sempre com seu médico.

Não é recomendada a vacinação na presença de 
febre nas últimas 48 horas.

Por Grupo Fleury – Fonte das Informações: Sociedade 
Brasileira de Imunizações

https://sbim.org.br/
https://sbim.org.br/
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