CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
VACINA

INTERVALO
PRIMEIRA
VISITA

PRIMEIRA DOSE

HEPATITE B

PRIMEIRA DOSE

A CADA 10 ANOS

DOSE ÚNICA

dT

SEGUNDA DOSE

HEPATITE B⁴

SEGUNDA DOSE

FEBRE AMARELA

4-6 MESES APÓS
PRIMEIRA VISITA

ESQUEMA

dT² - (DIFTERIA E TÉTANO)

SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR³

2 MESES APÓS A
PRIMEIRA VISITA

PARA ADULTOS ENTRE 20 E 59 ANOS¹

DOSE ÚNICA

dT

TERCEIRA DOSE

HEPATITE B⁵

TERCEIRA DOSE

dT⁶

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

REFORÇO

ATUALIZADO
19.10.2018

01. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação
incompleto, é suﬁciente completar o esquema já iniciado.
02. Caso o adulto tenha recebido 3 ou mais doses das vacinas DTP, DT,
dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última
dose.
03. Para pessoas de 20 a 29 anos de idade e proﬁssionais de saúde
recomenda-se duas doses da vacina SCR, com intervalo de 4 semanas.
Demais adultos nascidos a partir de 1960, devem ter pelo menos uma
dose. A vacina também está disponível para mulheres no puerpério;
caso não tenha sido administrada no puerpério, administrá-la na
primeira visita ao serviço de saúde.
04. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina
hepatite B é de 4 semanas.
05. O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de 2
meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da
primeira dose seja, no mínimo, de 4 meses.
06. Na proﬁlaxia do tétano, após alguns tipos de ferimentos, deve-se
reduzir este intervalo para 5 anos. Em caso de gravidez observar
calendário especifíco para gestante.
Nota: A vacina HPV está disponível para jovens até 26 anos de idade
vivendo com HIV/Aids, submetidos a transplantes de órgãos sólidos,
transplantados de medula óssea ou pacientes oncológicos (esquema de
3 doses – 0,2,6 meses).
Vacina dT - vacina adsorvida difteria e tétano ( dupla tipo adulto ).

