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Caro Profissional de Saúde,

Estamos oferecendo a você esse Guia Prático que confeccionamos com muito carinho e cuidado. 
O material foi elaborado e pensado para auxiliá-lo na sua atividade diária de forma objetiva, 
contemplando o que o ato de vacinar exige.

Ao longo de mais de quarenta anos de existência do Programa Nacional de Imunizações e de mais 
25 anos de estruturação do Programa no Município do Rio de Janeiro (MRJ), a preocupação com a 
qualidade, consistência, organização e sistematização de nossas ações sempre esteve presente. 

Muitos avanços aconteceram, temos resultados que evidenciam o sucesso do Programa no país e no 
MRJ: controle, erradicação e eliminação de doenças preveníveis por vacinação e ainda repercussões 
na redução da mortalidade infantil. 

Somos hoje uma equipe robusta, atuando e vivenciando esse Programa tão fundamental para a 
saúde da população e que, com certeza, foi construído com a sua participação.

Esperamos que esse Guia possa ser útil na prática da rede de Imunização e que sua apresentação, 
em formato fichário, seja também um facilitador para atualização e consulta.

Maria Cristina Ferreira Lemos 
Superintendente de Vigilância em Saúde



APRESENTAÇÃO
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde foi implantado no País em 1973, 
para viabilizar ações de prevenção, controle e erradicação de doenças preveníveis por meio da vaci-
nação. Suas ações planejadas e sistematizadas contribuem de forma significativa para a proteção e 
promoção da saúde, sendo um programa de sucesso em nosso país e também internacionalmente, 
com repercussão positiva na redução mortalidade infantil.

A Coordenação do Programa de Imunizações (CPI) da Superintendência de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro lança a 2ª edição do Guia Prático de Normas 
e Procedimentos de Imunização, plenamente revisado e ampliado, com base no novo Calendário de 
Vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de 2014, aborda temas relacionados à imuniza-
ção, como Rede de Frio, Eventos Adversos Pós-Vacinação e Boas Práticas em Imunização.

É um instrumento de fácil manuseio com informações concisas e objetivas para que as ações do 
Programa de Imunizações (PI) possam ser compartilhadas com as equipes que atuam nas salas de 
vacinação, visando garantir a qualidade e excelência em Imunização.

Esta edição em formato de fichário permite atualizações no conteúdo sempre que novos documentos, 
tais como: Informes e Notas ou Normas Técnicas sejam divulgadas pela Coordenação do Programa de 
Imunizações (CPI) contribuindo com informações adicionais para Rotina diária, qualificando o trabalho 
nas Salas de Vacinação.

Coordenação do Programa de Imunizações
SVS/SUBPAV/SMS-Rio
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FUNDAMENTOS
EM IMUNIZAÇÃO

Caderno 1



1

1. FUNDAMENTOS EM IMUNIZAÇÃO

1.1 CONCEITOS 
Alguns conceitos são importantes para garantir a compreensão dos próximos capítulos:

•	 Imunizar:	significa	tornar	NÃO	suscetível	a	uma	determinada	doença.	Pode	ocorrer	de	forma	
ativa	ou	passiva;	

•	 Imunidade ativa:	é	quando	o	indivíduo	é	estimulado	a	desenvolver	defesa,	seja	naturalmente	
pela	própria	doença	ou	artificialmente	quando	produzida	por	vacina;

•	 Imunidade passiva:	é	quando	o	indivíduo	recebe	anticorpos	prontos,	de	forma	natural.	Os	anti-
corpos	(classe	IgG)	são	recebidos	através	da	passagem	pelo	cordão	umbilical	ou	através	do	leite	
materno	e	artificial,	através	do	recebimento	de	imunoglobulinas	ou	soros;

•	 Vacinas:	são	produtos	farmacológicos	que	contêm	agentes	imunizantes	capazes	de	induzir	imu-
nização	ativa;

•	 Agentes imunizantes (antígenos):	 são	produtos	que	compõem	as	vacinas,	podem	ser:	 vírus	
vivo	atenuado,	bactéria	viva	atenuada,	vírus	 inativado,	bactéria	 inativada,	toxóides	ou	compo-
nentes	de	estrutura	bacteriana	ou	viral	como	o	material	genético.	No	caso	de	agentes	vivos	ate-
nuados	a	resposta	é	mais	eficiente,	portanto	são	necessárias	menos	doses	do	imunobiológico	
para	garantir	a	resposta	protetora.	No	caso	dos	inativados,	a	resposta	é	menos	eficiente,	sendo	
necessárias	mais	doses	e	há	utilização	adjuvante	na	composição;

•	 Anticorpo:	é	o	que	o	organismo	produz	após	receber	uma	vacina/antígeno;

•	 Adjuvantes:	 são	 substâncias	utilizadas	para	aumentar	e	prolongar	o	poder	 imunogênico	das	
vacinas,	como	exemplo,	os	sais	de	alumínio;

•	 Conservantes: são	representados	por	pequenas	quantidades	de	substâncias	necessárias	para	
evitar	o	crescimento	de	bactérias	e	fungos	como	o	timerosal,	(vacinas	inativadas)	e	antibióticos	
(vacinas	vivas);

•	 Estabilizantes:	são	substâncias	que	auxiliam	na	proteção	das	vacinas	em	condições	adversas,	
como	congelamento,	calor,	alterações	de	pH.	São	utilizados	também	para	formar	volume	quando	
a	quantidade	de	antígenos	é	mínima;	

•	 Imunoglobulinas:	são	soluções	concentradas,	contendo	anticorpos	homólogos,	da	classe	IgG;		

•	 Soros: são	produtos	farmacológicos	constituídos	de	anticorpos	heterólogos	obtidos	através	do	
plasma	de	animais	previamente	imunizados;

•	 Vacina combinada:	é	aquela	que	tem	vários	antígenos	diferentes	em	uma	única	apresentação,	
como	por	exemplo:	DTP,	pentavalente	(DTP/Hep	B/Hib);

•	 Vacina conjugada: é	 aquela	 que	 usa	 uma	 proteína	 ligada	 ao	 antígeno,	 como	 por	 exemplo:	
Haemophilus influenzae	tipo	b	(Hib),	meningo	C,	pneumo	10;

•	 Vacinação simultânea: é	a	administração	de	2	ou	mais	vacinas	em	diferentes	sítios	anatômicos	(lo-
cais).	Não	intensifica	a	ocorrência	de	eventos	adversos	locais	ou	sistêmicos	e	não	prejudica	a	resposta.



2

1.2 CONTrAINDICAÇõES: FAlSAS E VErDADEIrAS
As	contraindicações	são	entendidas	como	proibições	à	utilização	de	um	determinado	imunobiológico	e	
existem	quando	o	risco	de	um	evento	adverso	grave	é	maior	do	que	o	benefício	oferecido	pelo	mesmo.	

Porém,	na	prática	clínica	acontecem	muitas	falsas	contraindicações,	quando	os	indivíduos	deixam	de	
ser	vacinados	(portanto	deixam	de	estar	protegidos)	por	razões	diversas	que	não	são	consideradas	
verdadeiras	contraindicações.	

1.2.1 Contraindicações gerais para qualquer vacina
Reação	 anafilática	 de	 hipersensibilidade	 a	 algum	 componente	 da	 vacina	 ou	 em	dose	 anterior	 da	
mesma	vacina.	

1.2.2 Contraindicações para vacinas de vírus vivos atenuados
•	 Imunodeficiência	congênita	ou	adquirida;

•	 Gravidez;

•	 Portadores	de	neoplasia	maligna;

•	 Em	tratamento	com	corticoides	em	doses;

•	 Tratamento	com	quimioterapia	ou	radioterapia.

1.2.3 Contraindicações específicas
Vacina contra a poliomielite oral (VOP):	contraindicações	gerais	para	vacina	de	vírus	vivo	atenua-
do.	Na	rotina,	adiar	a	aplicação	em	presença	de	diarreia	grave	e/ou	vômitos	intensos.	Constitui	falsa	
contraindicação	para	VOP,	amamentar	logo	após	a	administração	da	vacina.

Vacina contra tuberculose (BCG-ID):	adiar	a	sua	aplicação	em	caso	de	peso	inferior	a	2.000g,	pre-
sença	de	dermatoses	extensas	em	atividade	no	local	da	aplicação	e	em	casos	de	imunodeficiência	
congênita	ou	adquirida,	contraindicada	em	crianças	infectadas	pelo	HIV	que	apresentam	sintomas	
da	doença,	mas	pode	ser	feita	até	18	meses	de	vida	em	crianças	HIV	positivo,	assintomáticas	(Instru-
ção	Normativa	da	Portaria	nº	1498/2013).

Vacina contra hepatite B: contraindicada	 na	 ocorrência	 de	 reação	 anafilática	 em	dose	 anterior,	
ocorrendo	nos	primeiros	30	minutos	até	duas	horas	pós-vacinação.	

Vacina contra o sarampo (monovalente ou combinada): contraindicações	gerais	para	vacinas	de	
vírus	vivos	atenuados;	antecedente	de	reação	anafilática	após	ingestão	de	ovo	de	galinha,	apresen-
tando	insuficiência	circulatória	(hipotensão	arterial,	pulsos	periféricos	finos	e	ausentes,	extremida-
des	frias,	face	congesta	e	alteração	do	nível	de	consciência),	acompanhada	ou	não	de	manifestações	
cutâneas	e/ou	broncoespasmo	e/ou	laringoespasmo.	Constituem	falsas	contraindicações,	exposição	
recente	ao	sarampo	e	alergia	a	ovo	que	não	tenha	sido	de	natureza	anafilática.

Vacina contra difteria, coqueluche e tétano (DTP): crianças	 com	doença	neurológica	 em	ativi-
dade	e	sem	tratamento	e	as	que	tenham	apresentado	após	aplicação	da	dose	anterior,	algum	dos	
seguintes	eventos:	convulsão	nas	primeiras	72	horas;	encefalopatia	nos	primeiros	sete	dias;	episódio	
hipotônico-hiporresponsivo	nas	primeiras	48	horas;	reação	anafilática	que	ocorre	nos	primeiros	30	
minutos	até	duas	horas	pós-vacinação.
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Vacina contra febre amarela: contraindicações	gerais	para	vacinas	de	vírus	vivo	atenuado;	ante-
cedente	de	anafilaxia	após	ingestão	de	ovo	de	galinha;	eventos	graves	seguindo-se	a	aplicação	de	
dose	anterior;	são	motivos	para	adiamento	da	aplicação	da	vacina	tríplice	viral	e/ou	tetraviral	e/ou	
varicela,	devendo	preservar	intervalo	mínimo	de	30	dias,	para	crianças	de	1	ano	até	1	ano,	11	meses	
e	29	dias	(NT	n°	20/2014	CGPNI/DEVIT/SVS/MS).

Em	caso	de	gestante,	mulheres	que	estejam	amamentando	crianças	de	até	6	meses	de	idade,	a	va-
cinação	deve	ser	adiada.	Caso	mulheres	que	estejam	amamentando	recebam	inadvertidamente	a	
vacina,	o	aleitamento	materno	deve	ser	suspenso,	preferencialmente	por	28	dias	após	a	vacinação	e	
no	mínimo	15	dias	(NT	05/2010	CGPNI/DEVEP/SVS/MS).

Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCr): contraindicações	gerais	para	vacinas	de	vírus	
vivo	atenuado;	gravidez	(orientar	mulheres	em	idade	fértil	que	receberam	a	vacina	SCR	para	evitar	
a	gravidez	por	30	dias	após	a	vacinação;	reações	graves	(anafilaxia)	seguindo-se	à	aplicação	da	dose	
anterior;	aplicação	das	vacinas	de	febre	amarela	nos	30	dias	antecedentes.	

Vacina contra rotavírus (VOrH): contraindicações	gerais	para	vacinas	de	vírus	vivos	atenuados;	
reação	alérgica	grave	a	um	dos	componentes	da	vacina	ou	dose	anterior;	história	de	doença	gastroin-
testinal	crônica;	malformação	congênita	do	trato	digestivo	e	história	prévia	de	invaginação	intestinal.

1.3 MOTIVOS PArA ADIAr A APlICAÇÃO DE UMA VACINA
Presença	de	febre	moderada	à	grave:	adiar	a	vacinação	até	remissão	da	febre	a	fim	de	evitar	associa-
ção	desta	com	um	possível	evento	adverso.

Imunodepressão,	quando	o	tratamento	com	corticosteroide	for	superior	a	duas	semanas	e	a	dose	
maior	ou	 igual	a	2mg/kg/dia	de	prednisona	para	 crianças	 com	peso	menor	de	10kg	ou	acima	de	
20mg/dia	para	crianças	com	peso	acima	de	10kg	e	adultos:	aguardar	um	mês	após	o	término	da	cor-
ticoterapia	para	vacinar.	

1.4 FAlSAS CONTrAINDICAÇõES
•	 Doenças	benignas	comuns,	tais	como	afecções	recorrentes	infecciosas	ou	alérgicas	das	vias	res-

piratórias	superiores	leves,	com	tosse	e/ou	coriza,	diarreia	leve	ou	moderada,	doenças	da	pele	
(impetigo,	escabiose,	etc.);

•	 Doença	neurológica	estável	(síndrome	convulsiva	controlada)	ou	pregressa	com	sequela	presente;

•	 Desnutrição;

•	 Tratamento	antirrábico,	em	andamento;

•	 Antecedente	familiar	de	convulsão	ou	morte	súbita;

•	 Alergias	(exceto	as	relacionadas	com	componentes	da	vacina);

•	 Tratamento	sistêmico	com	corticosteroide	em	doses	diárias	não	elevadas	durante	curto	período	
(<1	semana),	ou	tratamento	prolongado	com	doses	baixas	ou	moderado	em	dias	alternados	ou	
uso	de	corticoides	inalatórios;

•	 Prematuridade	ou	baixo	peso	ao	nascimento	(as	vacinas	devem	ser	administradas	na	idade	cro-
nológica	recomendada,	não	se	 justificando	adiar	o	 início	da	vacinação,	excetuando	o	BCG	que	
deve	ser	aplicado	somente	em	crianças	a	partir	de	2kg);

•	 Internação	hospitalar	(crianças	podem	ser	vacinadas	durante	o	período	de	internação	ou	após	a	
alta	hospitalar,	conforme	avaliação	médica);
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•	 Contato	domiciliar	com	gestante;

•	 Aleitamento	materno;

•	 Reação	local	à	uma	dose	anterior;

•	 Em	uso	de	antibióticos;

•	 História	e/ou	diagnóstico	clínico	pregresso	de	qualquer	doença	imunoprevenível.

1.5 VACINAÇÃO SIMUlTÂNEA E COMBINADA
A	vacinação	com	vários	agentes	imunizantes	em	uma	única	visita	à	unidade	de	saúde	é	indicada	e	se	
constitui	como	medida	econômica	e	oportuna	de	aproveitamento	da	visita	do	usuário	para	imunizar	
contra	o	maior	número	de	doenças.

As	associações	de	vacinas	podem	ser	simultâneas	ou	combinadas.	

A	vacinação	simultânea	consiste	na	administração	de	duas	ou	mais	vacinas	no	mesmo	momento	em	
diferentes	regiões	anatômicas	ou	vias	de	administração.	Este	procedimento	não	intensifica	os	even-
tos	adversos	adversos,	sejam	locais	ou	sistêmicos.

As	vacinas	de	uso	rotineiro	podem	ser	administradas	simultaneamente,	sem	que	 isso	 interfira	na	
resposta	imunológica,	no	caso	da	vacina	da	febre	amarela	e	tríplice	viral	e/ou	tetraviral	e/ou	varicela	
há	uma	exceção,	para	essas	vacinas	é	indicado	um	intervalo	mínimo	de	30	dias	entre	elas.	

Considerando	a	complexidade	do	calendário	vacinal	e	a	dinâmica	da	introdução	de	novas	vacinas,	
duas	injeções	em	um	mesmo	músculo	podem	ser	necessárias.	O	vasto	lateral	da	coxa,	devido	à	sua	
grande	massa	muscular	é	o	indicado	para	a	administração	simultânea	de	duas	vacinas	em	crianças	
menores	de	2	anos	de	idade;	a	distância	de	2,5cm	entre	os	pontos	de	aplicação	é	recomendada.	

A	vacinação	combinada	consiste	na	aplicação	conjunta	de	vários	antígenos	diferentes	numa	mesma	
vacina.	Algumas	destas	já	vêm	sendo	usadas	há	muitos	anos:	dT/DT	(difteria	e	tétano,	tipo	adulto	e	
infantil),	DTP	(difteria,	coqueluche	e	tétano),	tríplice	viral	(sarampo,	caxumba	e	rubéola),	pentavalente	
(DTP/Hep	B/Hib),	entre	outras.	

Quando	for	necessário	o	uso	de	2	vacinas	de	vírus	vivos	atenuados	pela	mesma	via	de	administração,	
recomenda-se	a	vacinação	no	mesmo	dia	ou	intervalo	de,	no	mínimo,	15	dias	e	ideal	de	30	dias.	

Quadro 1 – Intervalo recomendado para administração de diferentes vacinas

TIPO DE ANTÍGENO INTErVAlO

Inativado / Inativado Nenhum	–	Vacinação	simultânea	ou	com	qualquer	intervalo

Atenuado / Inativado Nenhum	–	Vacinação	simultânea	ou	com	qualquer	intervalo

Atenuado / Atenuado
Vacinação	simultânea*

Mínimo:	15	dias
Ideal:	30	dias

*	Para	crianças	de	1	ano	até	1	ano	e	11	meses,	recomenda-se	intervalo	de	30	dias	quando	houver	vacinação	de	tríplice	viral	e	
febre	amarela	(NT	nº	20/2014	CGPNI/DEVIT/SVS/MS).	
Fonte:	Elaborado	por	CPI/SVS/SUBPAV/S	
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2. REDE DE FRIO
A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenção de doenças infecciosas e o Programa 
Nacional de Imunizações mostra resultados e avanços notáveis desde sua criação. A partir de suas 
ações planejadas e sistematizadas, conquistas como a erradicação da varíola, da poliomielite, elimi-
nação da febre amarela urbana, interrupção da transmissão autóctone do vírus do sarampo podem 
ser apontadas, assim como a diminuição nas taxas de morbimortalidade por doenças preveníveis 
por vacinação.

A Rede de Frio é um sistema amplo, que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio de normatização, planejamento, avaliação e fi-
nanciamento que visa a manutenção adequada da Cadeia de Frio.

“Cadeia de Frio é o processo logístico da Rede de Frio para conservação dos imunobiológicos, desde 
o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribui-
ção e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características 
originais” (BRASIL, Manual de Rede de Frio, 2013, pág.21).

O objetivo da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham 
suas características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos termolábeis, 
ou seja, se deterioram depois de determinado tempo quando expostos a variações de temperaturas 
inadequadas à sua conservação. O calor acelera a inativação dos componentes imunogênicos e o 
congelamento pode desnaturar componentes protéicos. A temperatura recomendada para conser-
vação dos imunobiológicos varia entre +2°C e +8°C.

Manter os imunobiológicos constantemente refrigerados e para isso, são necessárias instalações e 
equipamentos adequados em todas as instâncias (nacional, estadual, regional ou distrital e muni-
cipal/local) são fundamentais. Um manuseio inadequado, um equipamento com defeito, ou a falta 
de energia elétrica podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e 
eficácia dos imunobiológicos.

Para o licenciamento de um imunobiológico são necessários estudos para garantir a segurança e a eficá-
cia do produto. Por esta razão, os produtos disponíveis atualmente são seguros e eficazes. 

2.1 EQUIPAMENTOS EM REDE DE FRIO

2.1.1 Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor
É um equipamento digital de precisão, com visor de cristal líquido. Possui dois sensores: um no pró-
prio equipamento, ou seja, no corpo do termômetro denominado de “IN”, que registra a temperatura 
do ambiente externo onde está instalado o termômetro; e outro na extremidade do cabo extensor 
denominado de “OUT”, que registra a temperatura interna onde o sensor está posicionado. Encon-
tram-se disponíveis modelos com dispositivo de alarme, requisito desejável; uma vez acionado, aler-
ta sobre a ocorrência de variação de temperatura, quando ultrapassados os limites configurados: 
limite mínimo de +3°C e limite máximo de +7°C. 

Procedimento para instalação e manuseio do Termômetro de momento, máxima e mínima digital

a) Abrir o compartimento da bateria/pilha na parte posterior do termômetro. Alguns modelos são 
fornecidos já com a bateria, porém envoltos com fita isolante que necessita ser retirada para acionar 
o termômetro;

b) Identificar com etiqueta, na parte posterior, a data de instalação da bateria/pilha;

c) Verificar a chave para comutação da leitura em °F (Fahrenheit) ou °C (Celsius) e posicioná-la em Celsius;
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d) Verificar se existe algum protetor plástico sobre o(s) visor(es) e retirá-lo(s);

e) Fixar o termômetro com visor na parte lateral externa da caixa térmica e/ou equipamento de re-
frigeração e introduzir o cabo extensor no interior da caixa/equipamento, posicionando o bulbo de 
medição em seu interior sem que haja qualquer contato com os imunobiológicos armazenados ou 
com a estrutura interna da caixa/equipamento evitando, assim, imprecisão da aferição;

f) Identificar no visor do termômetro a temperatura do momento;

g) Verificar por acionamento dos botões de comando, a temperatura máxima indicada pela sigla MÁX 
e a temperatura mínima pela sigla MÍN, as quais representam as temperaturas atingidas no período 
de tempo desde a última aferição; 

h) Utilizar o formulário de Mapa de Controle Diário de Temperatura para registro delas nos equipa-
mentos de conservação de imunobiológicos;

i) Pressionar o botão RESET (reinicialização) após cada leitura das 3 temperaturas para igualar as 
temperaturas máxima e mínima à do momento e iniciar um novo ciclo de aferição (monitoramento).

2.1.2 Câmara Refrigerada e Freezer Científico para Conservação de Imunobiológicos
O conhecimento sobre as câmaras refrigeradas e freezers científicos, funcionamento, componentes 
e metrologia, são requisitos importantes que orientam a escolha do equipamento mais adequado e 
seguro ao armazenamento dos produtos.

Atualmente, dada a evolução tecnológica, as necessidades de qualificação e a otimização dos proces-
sos da cadeia de frio, equipamentos específicos são recomendados para armazenar imunobiológicos.

Orientações para instalação do equipamento (câmaras refrigeradas)

• Preservar uma área livre aproximada de 15cm em torno do equipamento (laterais, parte superior 
e posterior) ou conforme definido no MANUAL DO USUÁRIO DO FABRICANTE, de forma a facilitar 
a ventilação;

• Manter preferencialmente sobre rodízios, para facilitar limpeza, movimentação e evitar oxidação;

• Garantir tomada EXCLUSIVA para conexão, com ATERRAMENTO, localizada a uma distância míni-
ma do piso de 1,30m (NBR5410/1997 – Instalações elétricas de baixa tensão);

• Manter em ambiente climatizado e evitar a incidência de luz solar direta ou outra fonte de calor;

• Realizar limpeza interna da câmara antes de iniciar os procedimentos de ajuste;

• Proceder ajuste da temperatura de set point +5°C, para câmara, sem carga, até a estabilização;

• Proceder ajuste da temperatura de set point -15°C, para freezer, sem carga, até a estabilização;

• Realizar ajuste das funções, faixa de temperatura e alarmes, conforme orientações do Manual do 
usuário do equipamento;

• Verificar e registrar a temperatura em intervalos de 2 horas por 7 dias, NO CASO DE EQUIPAMEN-
TOS NOVOS OU SUBMETIDOS À MANUTENÇÃO;

• Armazenar os imunobiológicos SOMENTE após comprovação da estabilidade da temperatura de 
set point, APÓS PERÍODO MÍNIMO DE SETE DIAS (item anterior);

• Verificar a capacidade máxima de armazenamento no Manual do usuário do fabricante;
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• Ajustar o alarme visual e sonoro da câmara refrigerada para imunobiológico, mínimo de +3°C e 
máximo de +7°C para possibilitar a adoção de condutas apropriadas;

• Ajustar o alarme visual e sonoro do freezer científico para imunobiológico, mínimo de -17°C e 
máximo de -13°C para possibilitar a adoção de condutas apropriadas;

Organização das câmaras refrigeradas

• Identificar o equipamento e sinalizar “USO EXCLUSIVO”, de maneira visível;

• Verificar no Manual do usuário a capacidade útil máxima do equipamento, entre outras informa-
ções relacionadas, antes de iniciar o armazenamento dos imunobiológicos;

• Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, SEM A NECESSIDADE DE DIFEREN-
CIAR A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS POR TIPO OU COMPARTIMENTO, uma vez que as câmaras 
refrigeradas possuem distribuição uniforme de temperatura no seu interior;

• Na organização seguir a “Ficha de Controle de Imunobiológicos Armazenados no equipamento 
de Rede de Frio” (Figura 1), padronizada pela Coordenação do Programa de Imunizações; 

• Manter a “Ficha de Controle de Imunobiológicos Armazenados no equipamento de Rede de Frio” 
em local de fácil acesso e visível; 

• Aplicar o “Sistema PEPS – Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”, organizar os imunobiológicos com prazo 
de validade mais curto na frente do compartimento, facilitando o acesso e otimizando a utilização. 

Figura 1 – Ficha de controle de Imunobiológicos Armazenados no Equipamento de Rede de Frio

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S

1ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

2ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

3ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

4ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

5ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

6ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

UNIDADE: AP:

EQUIPAMENTO:     CAPACIDADE (litros):

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL:

MÊS: _____________________________________

FICHA DE CONTROLE DE IMUNOBIOLÓGICOS 
ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO DE REDE DE FRIO
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Orientação para manutenção das câmaras e freezers para armazenamento de imunobiológico

Realizar a manutenção periódica, preditiva e preventiva é fundamental para garantir os requisitos de 
segurança, desempenho e funcionalidade do equipamento, ampliando sua vida útil e assegurando a 
conservação dos imunobiológicos.

Nesse sentido, algumas recomendações são importantes:

• Assegurar o planejamento e a execução de manutenções periódicas revisados em local de fácil 
acesso;

• Checar a temperatura e registrar diariamente no Mapa de registro para controle de temperatura 
(Figura 3), no mínimo duas vezes ao dia, no início e ao final da jornada de trabalho;

• Certificar-se, a cada abertura da porta, se o fechamento foi realizado adequadamente;

• Estabelecer rotina diária para verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos de refri-
geração (fechamento da porta, funcionamento dos alarmes, alimentação elétrica, entre outros), 
ao final do expediente;

• Limpar preferencialmente, quinzenalmente, ou conforme o uso, as superfícies internas das câ-
maras, segundo orientação do fabricante. Realizar o remanejamento dos produtos armazenados 
antes do procedimento;

• Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da se-
mana, para que o usuário possa monitorar ao longo da semana o funcionamento pleno e ade-
quado do equipamento de refrigeração. NÃO se recomenda a limpeza do equipamento na vés-
pera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho;

• Calibrar periodicamente ou mediante intervenção, por laboratório credenciado a RBC–INMETRO. 
(BRASIL, Manual de Rede de Frio, 2013, pág 69).

2.1.3 Refrigerador
Segundo o Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde (2013) “os refrigeradores de uso domés-
tico não são mais indicados para o armazenamento e conservação dos imunobiológicos”; em situa-
ções de salas de vacinação que ainda façam o uso de refrigerador doméstico, a organização interna 
do refrigerador deve seguir a seguinte orientação (Figura 2): 
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Figura 2 – Organização Interna do refrigerador doméstico da sala de vacina

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S
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Organização do refrigerador

Compartimento do congelador: 

• Manter bobinas de gelo reutilizáveis na posição horizontal;

• Manter a porta do refrigerador livre de qualquer objeto ou vacina.

Compartimento do refrigerador:

• 1ª prateleira: Vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas. ex: VOP, tríplice viral, 
tetraviral, dupla viral, febre amarela, varicela monovalente;

• 2ª prateleira: Vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. ex: BCG, VORH, 
hepatite B, hepatite A, HPV, pneumo 10, meningo 10, influenza, DTP infantil, pneumo 23, Hib, 
dTpa adulto, pentavalente;

• 3ª prateleira: Soros, imunoglobulinas, diluentes e estoque de vacinas;

• Compartimento das gavetas: manter garrafas com água e corante.

Termômetro:

• Manter termômetro de momento máxima/mínima digital ou bulbo do termômetro centralizado 
próximo à 2ª prateleira;

• Zerar o termômetro após cada leitura de temperatura;

• Não colocar o bulbo do termômetro dentro de vidros, com ou sem água.

Disposição de imunobiológicos:

• Recomenda-se manter os imunobiológicos nas embalagens secundárias, sempre que possível.
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Figura 3 – Mapa de Controle de Temperatura

Adaptado do Manual de Rede de Frio/MS, 2013.

2.1.4 Insumos Aplicáveis à Cadeia de Frio
São utilizados insumos como as bobinas reutilizáveis e as caixas térmicas para o desenvolvimento, 
tanto de atividades externas como internas às instituições.

Bobina reutilizável

As bobinas reutilizáveis são recipientes constituídos de material plástico (geralmente polietileno), 
contendo gel à base de celulose vegetal em concentração não tóxica e água (bobina reutilizável de 
gel) ou apenas água (bobina reutilizável de água). 

Independente da atividade a que se destina a utilização das bobinas reutilizáveis, deve-se certificar 
a temperatura das mesmas antes de proceder a organização da caixa térmica, já que os diferentes 
conteúdos de preenchimento das bobinas possuem pontos de congelamento distintos. Neste senti-
do, é de extrema importância o monitoramento da temperatura durante o processo de ambientação 
com termômetro calibrado.

MANHÃ TARDE
STATUS DA TEMPERATURA 
(avaliação das temperaturas)

Registrar: DEGELO, 
Equipamento VAZIO, 

ENTRADA DE 
VACINASDIA HORA 

(00:00) Máxima Mínima Momento Nome do 
Profissional

HORA 
(00:00) Máxima Mínima Momento Nome do 

Profissional

1 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

2 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

3 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

4 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

5 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

6 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

7 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

8 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

9 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

10 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

11 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

12 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

13 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

14 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

15 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

16 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

17 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

18 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

19 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

20 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

21 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

22 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

23 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

24 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

25 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

26 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

27 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

28 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

29 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

30 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

31 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

UNIDADE: RA:

EQUIPAMENTO:     MÊS: ANO:

MAPA PARA CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA

IDEAL = TEMPERATURA PREFERENCIALMENTE EM 5ºC, COM VARIAÇÃO ENTRE 3º E 7º C - GERA CUIDADOS DE MANUTENÇÃO
ATENÇÃO = TEMPERATURAS ESTÃO ADEQUADAS, MAS MUITO PRÓXIMAS AO LIMITE RECOMENDADO (2ºC e 8ºC) - GERA CUIDADOS PREVENTIVOS
INADEQUADA = TEMPARATURAS ESTÃO ABAIXO DO RECOMENDADO (MENOR 2ºC) OU ACIMA DO RECOMENDADO (>8ºC) - GERA CUIDADOS CORRETIVOS IMEDIATOS

OBSERVAÇÕES:
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O que é ambientação das Bobinas Reutilizáveis?

A ambientação precede o acondicionamento de imunobiológicos em caixas térmicas, uma vez que as 
bobinas de gelo estocadas em freezer estão em temperatura próxima de -20°C e em congelador pró-
xima de -7°C. Para que a temperatura de conservação e acondicionamento de imunobiológicos esteja 
na faixa de +2°C e +8°C é necessário que o profissional da sala de vacinação realize a Ambientação 
das Bobinas, que consiste no processo de estabilização da temperatura das bobinas até que atinjam 
a faixa de t emperatura adequada para uso diário ou para transporte (Figura 4). 

Figura 4 – Ambientação das Bobinas Reutilizáveis

Retirar as bobinas 
reutilizáveis 
do freezer.
Armazenadas 
entre -25° a -15°

Secar e colocar as 
boninas na caixa 
térmica e em 
seguida as vacinas

Colocar a bobina 
sobre a superfície 
até desaparecer 
a névoa. 
Simultaneamente 
monitorar a 
temperatura de 
uma delas com 
termômetro de 
cabo extensor



9

O intervalo de tempo para ambientação das bobinas está diretamente relacionado ao material cons-
trutivo da superfície onde serão dispostas, bem como à temperatura do ambiente. 

Orientações para realizar ambientação de bobinas de gelo

• Retirar as bobinas reutilizáveis do freezer ou congelador;

• Colocá-las sobre uma mesa, pia ou bancada, até que desapareça a “névoa” que normalmente 
cobre a superfície externa da bobina congelada;

• Simultaneamente colocar sob uma das bobinas o sensor de um termômetro de cabo extensor 
para verificação da temperatura atual;

• Após o desaparecimento da “névoa” e a confirmação da temperatura (aproximadamente +1°C) 
por meio do termômetro de cabo extensor, colocá-las nas caixas térmicas.

Posterior a esse processo, manter a aferição da temperatura interna da caixa por meio de termôme-
tro de cabo extensor antes de colocar as vacinas em seu interior.

Caixa térmica para acondicionamento de imunobiológicos

Produzida com material isotérmico do tipo poliuretano ou poliestireno expandido (isopor), sendo este 
último mais utilizado no transporte de imunobiológicos entre os diversos laboratórios produtores e a 
Instância Nacional da Rede de Frio, em função da quantidade a ser transportada e o custo dela. 

Em contrapartida, as caixas de poliuretano são amplamente indicadas para o transporte nas demais 
instâncias, consideradas a durabilidade e maior resistência do material construtivo.

Diversas variáveis devem ser consideradas durante o acondicionamento dos imunobiológicos para 
transporte, incluindo temperatura ambiente, distância e tempo em trânsito, via e condições de trans-
porte e o quantitativo total de imunobiológicos a ser transportado.

Organização das caixas térmicas para transporte

• Ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente, conforme tamanho da caixa;

• Dispor as bobinas no fundo e nas paredes internas, formando uma barreira para reduzir a velo-
cidade de troca de calor com o meio externo, conforme Figura 5;

• Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura até 
atingir o mínimo de +1°C, para se certificar da adequada climatização no interior da caixa; 

• Organizar os imunobiológicos no interior da caixa, em suas embalagens secundárias de prefe-
rência, de maneira que não estejam soltos, evitando, com isso, mecânicos durante o transporte;

• Dispor as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos;

• Lacrar as caixas com fita adesiva e identificá-las externamente como “Produto Termolábil”, indi-
cando temperatura adequada de conservação;

• Realizar aferição de temperatura de forma precisa, registrando as temperaturas no momento da 
saída da caixa de sua origem;

• Monitorar as temperaturas durante o transporte;

• Realizar aferição de temperatura de forma precisa, com registro das temperaturas no momento 
da chegada da caixa em seu destino.
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Figura 5 – Organização de caixa térmica para transporte de imunobiológicos

Organização das caixas térmicas de uso diário 

Na sala de vacinação, recomenda-se caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros.

• Separar o número suficiente de caixas térmicas para o trabalho diário, podendo organizar por 
tipo de vacinas: VIVAS ou INATIVADAS; ou por grupos a vacinar: crianças, adultos, identificando 
as caixas quanto ao seu conteúdo para otimizar o trabalho diário;

• Colocar as bobinas reutilizáveis devidamente ambientadas (1°C) nas laterais internas da caixa;

• Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura interior, até 
atingir pelo menos +1°C;

• Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipiente plástico para melhor organização 
e identificação, separando vacinas conforme tipo, grupo a vacinar ou parâmetros que facilitem 
identificação e previnam erros de imunização;

• Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário ou caso a temperatura atinja 7°C no inte-
rior da caixa térmica;

• Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor;

• Ao final do dia, retornar as bobinas para congelamento;

• Lavar e secar cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que estejam secas;

• Guardá-las abertas e em local ventilado.

Figura 6 – Organização das caixas térmicas de uso diário
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Orientações para organização das caixas para atividades extramuros

• É indispensável caracterizar a população para definir a quantidade de vacinas a serem transpor-
tadas e o número de caixas térmicas e de bobinas reutilizáveis;

• Recomenda-se que sejam utilizadas, no mínimo, três caixas: uma para o estoque de vacinas, uma 
para reserva de bobinas e outra para as vacinas em uso, devidamente organizada;

• Todas as três caixas devem estar com monitoramento de temperatura através de termômetro;

• Na organização dessas caixas, seguir as mesmas orientações descritas no item sobre organiza-
ção de caixa para transporte.

2.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM IMUNIZAÇÃO
Em toda a Rede de Frio, diversos tipos de resíduos são gerados. O manejo, segregação, coleta, trata-
mento, transporte e a destinação final desses resíduos merecem especial atenção tanto em face dos 
riscos sanitários envolvidos quanto às normas legais vigentes no país.

O Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) é entendido como o conjunto de ações 
de gestão planejadas, implantadas e implementadas, com bases técnico-científicas, normativas e 
legais, objetivando minimizar a produção de resíduos gerados e proporcionar um encaminhamento 
seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 
dos recursos naturais e do meio ambiente.

Os resíduos são classificados em cinco grupos, a saber: A – Infectante, B – Químico, C – Radioativo, 
D – Equiparado a domiciliar, E – Perfuro-cortante.

2.2.1 Tratamento dos resíduos resultantes de atividades de vacinação
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) a ser elaborado nas diversas 
instâncias, seja regional, seja local, tendo como base os resíduos gerados em seus locais de origem, 
classificados como Grupos A1 e D, compatível com as normas locais relativas à coleta, ao transporte 
e a disposição final dos resíduos gerados nos serviços de Saúde.

Resíduos de Imunobiológcos: classificados no Grupo A1, são aqueles resultantes da administração 
de imunobiológicos que contém resíduos com micro-organismos vivos atenuados, incluindo frascos de 
imunobiológicos com expiração do prazo de validade, frascos vazios com resíduos do produto ou con-
teúdo inutilizado. Estes devem ser submetidos à tratamento de inutilização, antes da disposição final.

Resíduos de Pérfuro-Cortantes: necessitam ser acondicionados em recipientes resistentes, que aten-
dam aos parâmetros referenciados na NBR ABNT nº 13.853/1997, que estejam devidamente identifica-
dos com a inscrição perfuro-cortantes e devem ser submetidos à tratamento antes da disposição final.

Outros Resíduos: Quanto aos outros resíduos gerados a partir de atividades da Rede de Frio, como 
as caixas de poliuretano e/ou poliestireno expandido (isopor), as bobinas reutilizáveis, os papéis e 
derivados são classificados segundo o Grupo D e destinados à reciclagem.

Por se tratar de substância atóxica, o conteúdo interno das bobinas reutilizáveis preenchidas com gel 
pode ser descartado na rede de esgoto local antes do acondicionamento para a reciclagem.

Com base na Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, o acondicionamento para reciclagem 
deve estar de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana. São utilizados sacos 
impermeáveis, contidos em recipientes, mantidos em abrigos de guarda devidamente identificados, 
usando código de cores, suas correspondentes nomeações e símbolos do tipo de material reciclável.



12

OBSERVAÇÃO 

Os resíduos provenientes de campanhas e de vacinação extramuros ou intensificações, 
quando não puderem ser submetidos ao tratamento nos locais de geração, devem ser 
recolhidos e devolvidos às instâncias regionais competentes em recipientes rígidos 
(caixa coletora), resistentes à punctura, ruptura, vazamento com tampa e devidamen-
te identificados, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.

Inutilização de imunobiológicos: como proceder?

Para inutilização das vacinas compostas por micro-organismos VIVOS (BCG, VOP, VORH, tríplice viral, 
tetraviral, febre amarela, varicela monovalente), recomenda-se:

• Autoclave por 15 minutos com temperatura entre 121°C e 127°C, sendo desnecessário que os 
frascos estejam abertos.

OBSERVAÇÃO 

Segundo a NOTA TÉCNICA ANVISA Nº 002/2011, de 12 de abril de 2011, recomenda-se 
que a autoclave a ser utilizada para este procedimento seja exclusiva.

Os frascos/ampolas dos produtos compostos de bactérias mortas ou partes de bactérias (penta, DTP, 
dT, dTpa adulto, hepatite B, hepatite A, meningo C e pneumo 10, VIP) não necessitam receber trata-
mento especial antes do destino final.

Após tratamento do resíduo do Grupo A1 e havendo descaracterização física das estruturas, podem 
ser acondicionados segundo a classificação do Grupo D, que são os resíduos que não apresentam 
risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. Após o tratamento, os frascos de imunobiológicos que não tiveram suas estru-
turas físicas descaracterizadas, devem ser acondicionados em sacos brancos. Caso sejam descarac-
terizados, acondicionar como resíduos comuns do Grupo D, conforme RDC nº. 306 da ANVISA.

Nos dois casos, encaminhar os resíduos para aterro licenciado. Quanto aos RSS acondicionados em 
sacos brancos, transportar de forma diferenciada para o aterro, sem compactação.

2.2.2 Recomendações da Coordenação do Programa de Imunizações

a) Consideram-se produtos imunobiológicos passíveis de inutilização:

• Os que estejam com os seus prazos de validade vencidos – inutilizar o mais rápido possível, logo 
após a data de expiração da validade;

• Os que tenham sido expostos a temperaturas inadequadas à sua conservação. Nesta situação, 
a inutilização de qualquer imunobiológico só poderá ser realizada após autorização impressa da 
Coordenação do Programa de Imunizações.

b) Orientações para gerenciamento de imunobiológicos:

• A Unidade de Saúde somente deverá manter em estoque uma quantidade de produtos imuno-
biológicos igual à sua cota mensal;

• Controlar o prazo de validade dos produtos imunobiológicos, bem como supervisionar sua con-
servação;
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• Quando os produtos se tornarem impróprios para o uso por quaisquer razões, a comunicação 
deverá ser imediata ao Serviço de Vigilância em Saúde (SVS);

• Deverá constar na comunicação a quantidade do imunobiológico, apresentação, prazo de valida-
de, lote e motivo para inutilização;

• A inutilização será procedida por funcionário designado pelo Diretor da Unidade de Saúde, ser-
vindo como testemunhas o Diretor, os Chefes do Serviço de Vigilância em Saúde (ou equivalente) 
e o profissional que efetuou a inutilização;

• Ficará o Diretor/Gerente da Unidade de Saúde autorizado a proceder à formalização dos atos de 
inutilização dos produtos de composição citados no item a), os quais serão registrados mediante 
lavraturas de atas, conforme Normas para Inutilização de Imunobiológicos, por funcionário lota-
do no órgão local;

• Após a lavratura da ata será extraída uma cópia autêntica da mesma, que será enviada à SVS/
Coordenação do Programa de Imunizações (CPI) por expediente ou digitalizada para rededefrio.
cpi@smsdc.rio.rj.gov.br, num prazo máximo de 07 DIAS após a inutilização.

Orientações para o preenchimento da Ata de Inutilização

A Ata de Inutilização lavrada, após o descarte de Imunobiológicos por validade vencida e/ou por fa-
lhas na Rede de Frio, pós-autorização formal da CPI, deverá constar dos seguintes itens:

• Dia, mês e ano de descarte. Ex: aos 22 dias do mês de dezembro de 2013;

• Número do memorando da CPI que recomenda a inutilização, quando for o caso de resposta de 
falha de rede de frio;

• Local, nome e endereço da Unidade. Ex: na sede da SMS/SUBPAV/SVS/CAP.../RA.../CMS...;

• Nome e matrícula do funcionário responsável pelo procedimento;

• Descrição detalhada dos Imunobiológicos descartados; 

• Descrição detalhada do motivo do descarte;

• Assinarão a ATA: o responsável pelo preenchimento, o Sr. Diretor/Gerente da Unidade, o Sr. Chefe 
do Serviço de Vigilância em Saúde (ou equivalente), o Sr. Chefe do Serviço de Farmácia.

2.2.3 Situações de Emergência em Rede de Frio
Os equipamentos de refrigeração podem deixar de funcionar por vários motivos. Assim, para evitar 
a perda dos imunobiológicos, é necessário dispor de recursos estratégicos que orientem medidas de 
prevenção e controle do risco associado à ocorrência deste tipo de evento. 

Neste sentido, orienta-se a elaboração de Planos de Contingência para situações de falhas em rede 
de frio e para situações de transporte prevendo possíveis acidentes, incidentes ou outras intercor-
rências com o veículo, com o condutor ou com o imunobiológico transportado durante o percurso.

mailto:rededefrio.cpi@smsdc.rio.rj.gov.br
mailto:rededefrio.cpi@smsdc.rio.rj.gov.br
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Orientações para contingência em situações de falha em rede de frio

• Falta de energia elétrica ou falha no equipamento – manter o equipamento fechado e monitorar 
rigorosamente a temperatura interna com termômetro de cabo extensor no prazo máximo de 2 
horas ou se a temperatura estiver próxima a +7°C;

• Se a energia não se restabelecer ou se a falha não for corrigida, transferir os imunobiológicos 
para outro equipamento com temperatura adequada (refrigerador ou caixa térmica);

• O serviço de saúde deve dispor de bobinas de gelo reutilizável congeladas para uso no acondicio-
namento dos imunobiológicos em caixas térmicas;

• É importante identificar no quadro de distribuição de energia elétrica da Instituição a chave es-
pecífica do circuito da Rede de Frio e/ou sala de vacinas colocando um aviso em destaque – “NÃO 
DESLIGAR”;

• Estabelecer uma parceria com a empresa local de energia elétrica para obter informações pré-
vias sobre interrupções programadas no fornecimento;

• Quando for observada qualquer alteração (exemplo: temperatura máxima acima do limite), ano-
tar no mapa no item “observações” e, em seguida, comunicar o fato ao responsável para adoção 
de condutas padronizadas;

• Comunicar às instâncias superiores SVS e/ou DVS para realizar os procedimentos de transferên-
cia dos imunobiológicos para outras unidades de saúde caso seja necessário.

Se houver falha na rede de frio, seja por natureza técnica ou profissional, recomenda-se preencher 
o Formulário de Imunobiológicos sob Suspeita (Figura 6) e encaminhar ao Serviço de Vigilância em 
Saúde, que repassará, após avaliação preliminar, à Divisão de Vigilância em Saúde e à Coordenação 
do Programa de Imunizações para definição da conduta final a ser adotada.

Figura 6 – Formulário de Imunobiológicos sob Suspeita

Adaptado do Formulário da CGPNI/Manual de Rede de Frio 2013

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE
IMUNOBIOLÓGICOS SOB SUSPEITA

UNIDADE:

DATA DA OCORRÊNCIA/ IDENTIFICAÇÃO DA FALHA:

RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO:

1. Descrição do equipamento (tipo de geladeira, capacidade, marca, outro equipamento):

2. A ocorrência foi na geladeira de: (    ) estoque (    ) sala de vacina

3. Tipo de termômetro:

6. Os imunobiológicos desta ocorrência já sofreram outras alterações de temperatura fora da faixa, em momentos 
anteriores?

(  ) Sim (  ) Não

4. Histórico da ocorrência (descrever cronologicamente os fatos com detalhes dos problema no momento da verificação, antes e depois):

(    ) máxima e mínima analógico

(    ) cabo extensor digital

(    ) cabo extensor analógico

(    ) linear

RA:

TEL. DE CONTATO:

DVS:

E-MAIL:

5. Aletração de temperatura verificada no mapa no momento da falha:
Temperaturas: máxima:                  mínima:                   momento:

Notificação SVS:

Recebido CPI:

MEMO CPI Nº:

/

/

/

/

/

/

8. Providências tomadas pela Unidadre de origem da falha:
(Descrever as providências tomadas desde a identificação da falha até o momento de ocorrência ao Nível Central)

9. Considerações técnicas do(a) SVS/DVS sobre a ocorrência (preencher antes de enviar à CPI):

PARA PREENCHIMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES

10. Classificação da falha:

PARECER TÉCNICO CPI

INSTRUÇÕES GERAIS

• Manter os imunobiológicos nas condições ideais de temperatura até que a situação seja avaliada. Comunicar 
de imediato a ocorrência.

• Caso mais de um equipamento tenha sofrido falha de Rede de Frio, preencher 1 formulário para cada 
geladeira envolvida.

(    ) falha profissional   (    ) falha do equipamento (    ) falha de outras naturezas

Data CPI: Responsável CPI:/ /

7. Período de alteração da falha atual foi:

Tempo que os imunos sofreram alteração de temperatura (em horas): 

Obs.: No item 7, considerar o período entre a hora do último registro de temperatura do dia anterior à falha até a 
hora da identificação do problema.

isto ocorreu: (   ) extamente (  ) aproximadamente

De        :        h do dia às       :        h do dia                                     ./ / / /
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Figura 7 – Quadro demonstrativo de imunobiológicos sob suspeita

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S

Preencher todos os campos e encaminhar com cópia do mapa de controle de temperatura do mês 
em curso. Não está autorizado o descarte de qualquer produto sem orientação por escrito da Coor-
denação do Programa de Imunizações.

O registro preciso das temperaturas dos equipamentos é fundamental no controle de qualidade do 
produto, assim como o registro da temperatura no momento da detecção da falha e o do horário em 
que os produtos são recolocados em temperatura recomendada são imprescindíveis para avaliação 
desse imunobiológico que esteve envolvido em uma falha na rede de frio.

Ressaltamos que todo profissional que se disponha a atuar em sala de vacinação deve ter conheci-
mento da Rede de Frio e da conduta frente à ocorrência de uma falha. 

ATENÇÃO

Os registros de temperaturas abaixo de +2°C produzem congelamento de vacinas ina-
tivadas. A unidade deve estar atenta para situações como essa, procedendo a notifi-
cação imediata.

IMUNOBIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NA FALHA DE REDE DE FRIO

UNIDADE:

PREENCHIMENTO DA UNIDADE/SVS PREENCHIMENTO CPI

IMUNOBIOLÓGICO
APRESENTAÇÃO

(frasco 1,  5, 10, 20, 
25, 50 doses)

LABORATÓRIO 
PRODUTOR Nº LOTE VALIDADE QUANTIDADE 

(doses)

DATA E HORÁRIO 
DO ACONDICIONAMENTO 

DO IMUNO NESTE 
EQUIPAMENTO

CONDUTA FINAL

EQUIPAMENTO ENVOLVIDO:
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2.2.4 Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão em Rede de Frio
Toda sala de vacinação deve ter as normativas do seu processo de trabalho, definidas através dos 
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para estabelecer rotinas e procedimentos, visando à ex-
celência e boas práticas de conservação.

Orienta-se a padronização dos processos visando a promoção da qualidade e segurança de todos os 
recursos logísticos da Rede de Frio:

• Recebimento, verificação, triagem e armazenamento de imunobiológicos;

• Preparo (organização e classificação dos imunobiológicos – PEPS) e distribuição de imunobiológicos;

• Pedido periódico de imunobiológicos;

• Remanejamento de imunobiológicos;

• Controle de acesso às áreas;

• Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs);

• Rotina de registro e controle de temperatura e/ou umidade no almoxarifado, sala de preparo e 
câmara fria, se for o caso;

• Plano de contingência de todos os equipamentos de refrigeração da planta, nos casos de falta de 
energia elétrica;

• Rotina de capacitação e treinamento do RH;

• Higienização – sanitização e desinfecção das áreas e veículos para o transporte de carga;

• Treinamento nos sistemas de informação-metodologia e periodicidade;

• Descarte de resíduos.
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3. VIGILÂNCIA EM IMUNIZAÇÃO

3.1 EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)
As vacinas são consideradas seguras para o uso humano, porém, como todo produto farmacêutico, 
não são isentas de eventos adversos. 

Entende-se como Evento Adverso (EA) qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que te-
nha recebido algum imunobiológico. 

Um evento que está temporalmente associado ao uso da vacina nem sempre tem relação causal com 
ela. A maioria dos eventos são locais e sistêmicos leves, mas as ações de vigilância são voltadas para 
todo evento adverso suspeito que possa estar relacionado com imunobiológicos. 

3.1.1 Por que acontecem os eventos adversos pós-vacinação? 
Os eventos adversos pós-vacinação podem acontecer devido aos aspectos relacionados aos vaci-
nados, ao procedimento de vacinação ou ao tipo de imunobiológico. Consideraremos aspectos 
relacionados aos vacinados aqueles que envolvem respostas do indivíduo. Quanto aos aspectos re-
lacionados à vacinação, a técnica inadequada de preparo e de aplicação das vacinas também podem 
ocasionar eventos adversos e quanto ao tipo de imunobiológico, consideram-se os componentes da 
vacina, sua produção e a relação destes com a predisposição orgânica dos vacinados. 

3.1.2 Classificação de EAPVs:
De acordo com o tipo de manifestação: locais ou sistêmicos.

3.1.2.1 Quanto à manifestação:

•	 Locais;

•	 Sistêmicos.

3.1.2.2 Quanto à gravidade:

A. Evento adverso grave (EAG): são consideradas graves as situações apresentadas a seguir:

•	 Requer hospitalização por pelo menos 24 horas ou prolongamento de hospitalização 
já existente;

•	 Causa	disfunção	ou	incapacidade	significativa	e/ou	persistente	(sequela);

•	 Evento que resulte em anomalia congênita;

•	 Risco de morte (necessidade de intervenção imediata para evitar o óbito);

•	 Óbito.

ATENÇÃO 
Os eventos adversos GRAVES são de notificação IMEDIATA através do email eapv.cpi@
smsdc.rio.rj.gov.br ou telefones 3971-1762 / 3971-1755.
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B. Não Graves (EANG): qualquer outro evento que não esteja incluído nos critérios de EAG:

•	 Quando	necessita	de	avaliação	médica	e	exames	complementares	e/ou	tratamento	
médico, não se incluindo na categoria grave;

•	 Quando não necessita de exames complementares e tratamento médico.

3.1.3 Quais pontos devo considerar na investigação de um EAPV?
•	 Vacina:	tipos	de	cepas,	substâncias	estabilizadoras	e/ou	conservadoras,	manipulação,	conserva-

ção e administração;

•	 Vacinados:	fatores	predisponentes	e/ou	imunologicamente	idiossincráticos;

•	 Vacinação: seringa, agulha, via e local de administração, técnica e cuidados de preparo.

3.1.4 Cuidados durante a preparação da vacina, no sentido de evitar o evento 
adverso
•	 Higienizar as mãos, antes e após o preparo da vacina;

•	 Utilizar material descartável, manuseando conforme técnica;

•	 Durante o preparo, ter atenção redobrada para que seringas e agulhas estéreis não entrem em 
contato com outras superfícies antes da aplicação da vacina;

•	 Assegurar-se que o diluente esteja na temperatura adequada (+2°C a +8°C);

•	 Verificar	o	prazo	de	validade	da	vacina	e	o	tempo	de	uso	recomendado	após	a	abertura	do	frasco;

•	 A diluição deve ser feita lentamente pela parede do frasco;

•	 Ao acrescentar o diluente, homogeneizar o frasco em movimentos circulares;

•	 Observar a dosagem recomendada pelo laboratório produtor da vacina em questão;

•	 Se a pele não apresentar boas condições de higiene, lavar com água e sabão.

Em 1998 foi publicado o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação (Mi-
nistério da Saúde), disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/sms acessando “Publicação sobre 
Imunização”. 

3.1.5 Objetivos gerais do sistema de eventos adversos pós-vacinação (EAPV)
•	 Normatizar as condutas frente aos casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinação;

•	 Permitir maior conhecimento sobre a natureza dos EAPV;

•	 Identificar	eventos	novos	e/ou	raros;

•	 Possibilitar	a	identificação	dos	imunobiológicos	ou	lotes	com	desvios	de	qualidade	na	produção	
resultando em produtos ou lotes mais “reatogênicos”;

•	 Decidir quanto à sua utilização ou suspensão de alguma vacina ou lote;

•	 Identificar	possíveis	 falhas	no	 transporte,	armazenamento,	manuseio	ou	administração	 (erros	
programáticos) que resultem em eventos adversos pós-vacinação;

http://www.rio.rj.gov.br/web/sms


3

•	 Estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina;

•	 Assessorar os processos de capacitação ligados à área de imunizações visando ao aspecto dos 
eventos	adversos	pós-vacinação,	promovendo	supervisões	e	atualizações	científicas;

•	 Assessorar	os	profissionais	da	assistência	para	a	avaliação,	diagnóstico	e	a	conduta	frente	aos	EAPV;

•	 Prover, regularmente, informação pertinente à segurança dos imunobiológicos disponíveis no pro-
grama	nacional.	Investigar/identificar	e	acompanhar	eventos	adversos	esperados	ou	inesperados.

3.1.6 Quais instrumentos são utilizados pelo sistema de Vigilância de EAPV?
•	 Ficha de investigação de evento adverso pós-vacinação (disponível em http://www.rio.rj.gov.

br/web/sms) acessando “Vigilância de Eventos Adversos”.

•	 Manual de Vigilância de EAPV-MS (2014);

•	 Sistema Informatizado SIEAPVweb. 

Figura 1 – Fluxograma de Notificação Adverso Pós-vacinação (EAPV)

Elaborado	pela	CPI/SVS/SUBPAV/S

O	Fluxo	de	Notificação	percorre	do	nível	local	até	o	nível	nacional.	Cada	nível	possui	suas	funções	
estabelecidas	pelo	Programa	Nacional	de	Imunizações	do	Ministério	da	Saúde	(PNI/MS).

Notificação na Sala de Vacinação 
com avaliação clínica e condutas

(UBS)

Investigação complementar e 
acompanhamento na Divisão de 

Vigilância em Saúde (DVS)

Investigação no Serviço de 
Vigilância em Saúde 

(SVS)

Avaliação e definição de conduta final 
na Coordenação do Programa de 

Imunizações
(CPI)

http://www.rio.rj.gov.br/web/sms%20
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms%20
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3.1.7 Emergência em Sala de Vacinação
A	principal	manifestação	de	emergência	em	sala	de	vacinação	é	o	Choque	Anafilático,	que	se	mani-
festa de minutos até 2 horas após a vacinação com sintomas e sinais de: diminuição ou abolição do 
tônus muscular, palidez, cianose, resposta diminuída ou ausente aos estímulos, depressão ou perda 
da consciência, hipotensão ou choque e, alguma vezes, parada cardíaca associada ou não à altera-
ções respiratórias e manifestações cutâneas. Toda sala de vacinação deve estar munida de um Kit de 
Emergência contendo:

•	 Adrenalina ampola 1:1000;

•	 Difenidramina ampola;

•	 Hidrocortisona frasco.

O	Protocolo	de	Atendimento	ao	Choque	Anafilático	deve	estar	visível	e	ser	de	conhecimento	de	todos	
os	profissionais	de	nível	superior,	vide	Figura	2:

Figura 2 – Protocolo de Atendimento do Choque Anafilático

Elaborado	pela	CPI/SVS/SUBPAV/S

TRATAMENTO CHOQUE ANAFILÁTICO

1. Colocar o cliente em local apropriado e posição TRENDELEMBURG

3. Ligar para o serviço de emergência e solicitar ambulância.

Outros Medicamentos:

Administrar 0,01 ml/kg (SUBCUTÂNEA ou INTRAMUSCULAR)
CRIANÇA – máximo de 0,3 ml

ADULTO – 0,5 ml
PODE SER REPETIDO A CADA 10-15 MINUTOS

O2 SOB MÁSCARA OU AMBU, SE INDICADO OU POSSÍVEL

* Manter NA SALA DE VACINAÇÃO este instrutivo juntamente com o kit de emergência.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. Brasil, 2008.

2. Terapêutica medicamentosa.
*ADRENALINA - AMPOLA DE 1 ml (1:1000)

4. Encaminhar para ambiente hospitalar e deixar em observação por 
24 horas devido ao risco de recorrência do choque anafilático.

*DIFENIDRAMINA (Benadryl ®)
Administrar 1 a 2 mg/kg

ENDOVENOSA (lento)
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3.1.8 Uso de antitérmico profilático
Considerar	a	conveniência	de	utilização	de	antitérmico	profilático	quando,	na	dose	anterior,	houver	
febre elevada ou história prévia de convulsão febril. (BRASIL, 2014).

3.2 ERRO DE IMUNIZAÇÃO (ERRO PROGRAMáTICO)
Erro	de	imunização	é	o	que	advém	de	alguma	falha/erro	em	procedimentos	de	preparo	ou	adminis-
tração de imunobiológicos como exemplo: dose errada, via errada, local errado, idade errada, vacina 
errada.  

Notificação:	A	notificação	dos	erros	de	imunização	deve	ser	realizada	pelas	unidades	de	saúde	lo-
cais,	através	de	Formulário	de	Notificação	de	Erros	de	Imunização	(anexo)	nas	24	horas	da	ocorrência.

Envio do formulário:	A	notificação	deve	ser	enviada	à	Coordenação	do	Programa	de	Imunizações	
com	fluxo	imediato	por	email	eapv.cpi@smsdc.rio.rj.gov.br ou expediente.

Acompanhamento: Recomenda-se acompanhamento por 30 dias com uma consulta semanal para 
avaliação clínica na unidade, não devendo, se possível, nesse período, receber outro imunobiológico. 

Encerramento do caso: O caso será encerrado e repassado à Coordenação do Programa de Imuni-
zações	quando	as	condutas	frente	ao	esquema	vacinal	serão	definidas.

mailto:eapv.cpi@smsdc.rio.rj.gov.br
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4. CALENDÁRIOS BÁSICOS DE VACINAÇÃO

4.1 VACINA BCG (CONTRA TUBERCULOSE) 

COMPOSIÇÃO

A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guerin) é preparada com bacilos vivos a partir de cepas atenuadas 
do Mycobacterium bovis com glutamato de sódio. A subcepa utilizada no Brasil é a Moureau. Quando 
administrada, a vacina não protege os indivíduos já infectados pelo Mycobacterium tuberculosis nem 
evita o adoecimento por infecção endógena ou exógena, mas sua eficácia foi avaliada em vários es-
tudos e, de forma geral, os melhores resultados com relação à proteção foram nas formas graves da 
doença: tuberculose miliar, meningite tuberculosa e formas disseminadas. 

APRESENTAÇÃO

Apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidoses, acompanhada da ampola do diluente 
específico para a vacina, correspondendo a 10, 20 ou 50 doses (Fundação Ataulfo de Paiva). É distri-
buída em frascos de cor âmbar.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C e, após a reconstituição, a sua validade para uso é de 
seis horas, necessitando ser protegida da luz solar direta.

CONTRAINDICAÇÕES:

Seguir recomendações das contraindicações gerais.

• RN com peso inferior a 2.000g;

• Portadores HIV a partir de 05 anos de idade, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imuno-
deficiência.

Precauções: Recém-nascidos filhos de mães HIV positivo e crianças soropositivas para HIV poderão 
ser vacinados, desde que não apresentem sinais e sintomas de aids.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,1ml.

Seu uso está indicado rotineiramente a partir do nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 
horas de vida. 

A vacina pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Não está recomendada a segunda dose da vacina BCG no Brasil (Nota técnica nº 66/ CGPNI/DEVEP/
SVS/MS, de 24 de maio de 2006).

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO 

A vacina BCG-ID é administrada por via INTRADÉRMICA, na inserção inferior do músculo deltoide 
DIREITO. 

O uso do braço direito tem por finalidade facilitar a identificação da cicatriz em avaliações da ati-
vidade de vacinação. Quando essa recomendação não puder ser seguida, em situações especiais, 
registrar o local da administração no Cartão da Criança.



2

Figura 1 – Administração da BCG e evolução vacinal

EVOLUÇÃO DA CICATRIZ VACINAL
Normalmente, nos menores de um ano, grupo prioritário, o evento local da vacina é de evolução 

lenta e benigna, variando, de indivíduo para indivíduo, de 06 a 12 semanas. Desde que a técnica de 
administração da vacina seja realizada corretamente, a lesão vacinal evolui da seguinte forma:

APLICAÇÃO DA VACINA DE 3 A 4 SEMANAS
Surge um nódulo (caroço) no local

DE 4 A 5 SEMANAS
O nódulo evolui para uma pústula

(ferida com pus)

DE 5 A 6 SEMANAS
Evolui para úlcera (ferida aberta) de 4 a

10mm de diâmetro

DE 6 A 12 SEMANAS
Forma-se a crosta (ferida com casca em

processo de cicatrização)

FINAL DO PROCESSO
Cicatriz vacinal
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CUIDADOS COM A LESÃO VACINAL

• Não cubra a úlcera que resulta da evolução normal da lesão vacinal;

• Não faça uso de compressas;

• O local deve ser mantido limpo;

• Não é necessário colocar qualquer medicamento nem realizar curativo.

O enfartamento ganglionar axilar, não supurado, pode ocorrer durante a evolução normal da lesão 
vacinal, desaparecendo espontaneamente sem necessidade de tratamento medicamentoso e/ou ci-
rúrgico (drenagem). Por sua vez, pessoas previamente sensibilizadas com o Mycobacterium tuberculosis 
apresentam evolução mais acelerada e cicatrizes de maiores dimensões.  

PARTICULARIDADES

• Crianças prematuras ou com baixo peso: adiar vacinação até que atinjam 2.000g;

• Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal após 6 (seis) 
meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez;

• Contatos prolongados de portadores de hanseníase: vacinação seletiva, nas seguintes situações:

Menores de 1 ano de idade

 » Não vacinados: administrar 1 (uma) dose de BCG;

 » Comprovadamente vacinados: não administrar outra dose de BCG;

 » Comprovadamente vacinados que não apresentarem cicatriz vacinal: administrar 
uma dose de BCG seis meses após a última dose.

A partir de 1 ano de idade

 » Sem cicatriz ou na incerteza da existência de cicatriz vacinal: 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.

• Indivíduos expostos ao HIV:

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

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

• A partir dos 5 (cinco) anos de idade, indivíduos portadores de HIV não devem ser 
vacinados, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. Entretanto, 
os portadores HIV que são contatos intradomiciliares de paciente com hanseníase de-
vem ser avaliados do ponto de vista imunológico para tomada de decisão. Pacientes 
sintomáticos ou assintomáticos com contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200/mm³ 
não devem ser vacinados.



4

• Recém-nascidos contactantes com pacientes bacilíferos:

Recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em RN coabitantes de caso índice 
bacilífero. Nestes casos, o RN NÃO deverá ser vacinado ao nascer. Será administrado o 
medicamento Isoniazida (H) por 3 (três) meses e, após esse período, faz-se a Prova Tu-
berculínica (PT). Se o resultado da PT for ≥5mm, a quimioprofilaxia (QP) deve ser mantida 
por mais 3 (três) a 6 (seis) meses; caso contrário, interrompe-se o uso da isoniazida e 
vacina-se com BCG.

Figura 2 – Fluxograma para quimioprofilaxia primária em recém-nascidos

Obs.: Na indisponibilidade de Derivado Proteico Purificado (DPD), recomenda-se tratar o RN com Ioniazida (INH) por 6 meses 
e depois vacinar para BCG (NT nº 08/2014/CGPNCT/SVS/MS).

Fonte: Manual de Recomendações para o controle da Tuberculose no Brasil. Ministério da Saúde. 2011

4.2 VACINA CONTRA HEPATITE B 

COMPOSIÇÃO

Vacina inativada e recombinante contendo o gene para HBsAg (antígeno de superfície da Hepatite B) 
no interior de uma levedura. Contém hidróxido de alumínio e timerosal.

APRESENTAÇÃO

É apresentada em frasco multidoses em solução líquida 5ml ou 10ml (multidoses).

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre +2° a +8°C. A vacina é comprometida quando sofre congelamen-
to. Depois de aberto, o frasco multidoses do laboratório Butantan pode ser utilizado até 15 dias da 
abertura do frasco e do laboratório Sanofi Pasteur, até 10 dias, desde que mantidos a temperatura e 
conservação adequadas.

Recém-nascido coabitante
de caso índice bacilífero

PT >5mm PT <5mm

Iniciar QP primária

Manter QP por mais
três meses a seis meses e
NÃO vacinar com a BCG

Manter QP por mais
três meses a seis meses e
NÃO vacinar com a BCG

3 meses depois – fazer PT
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CONTRAINDICAÇÕES

• Anafilaxia prévia a qualquer componente da vacina;

• Púrpura trombocitopênica pós-vacinal.

RECOMENDAÇÕES PARA VACINAÇÃO

• Após o nascimento – o mais precoce possível independente do peso ao nascer, se possível nas 
primeiras 12 horas de vida para impedir a transmissão vertical (mãe-filho) da hepatite B. Esta 
dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento:

 » Completar o esquema de vacinação contra hepatite B com a combinada vacina pen-
tavalente – vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e 
Haemophilus influenzae b – conjugada, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade.

• Para crianças que iniciam esquema vacinal a partir de 1 (um) mês de idade até 4 (quatro) anos 
11 meses e 29 dias: administrar 3 doses da vacina pentavalente. Vide detalhamento no tópico da 
vacina pentavalente;

• Para indivíduos a partir de 5 (cisco) anos:

 » Sem comprovação vacinal: administrar 3 (três) doses da vacina hepatite B com inter-
valo 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.

Administrar 03 (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. Considerar a história vacinal anterior.

DOSE E ESQUEMA

Informações para as vacinas hepatite B (recombinante) conforme laboratório produtor, faixa etária, 
esquema e validade após abertura do frasco.

Quadro 1 – Vacina contra hepatite B e especificidades técnicas

VACINAS ESQUEMA* FAIXA ETÁRIA E DOSE VALIDADE APÓS 
ABERTURA DO FRASCO

Vacina Hepatite B 
(recombinante) – 

Butantan

3 doses:
0/1/6 meses     
sem reforço

Pessoas até 19 anos de idade – 0,5ml 
(contém 12,5mcg de HBsAg) 15 dias, se mantida em 

condições assépticas 
e armazenada em 

temperatura de 2°C a 8°C. Pessoas a partir de 20 anos de idade – 1,0ml 
(contém 25mcg de HBsAg)

Vacina Hepatite B 
(recombinante) – 

Sanofi Pasteur

3 doses:
0/1/6 meses     
sem reforço

RN, lactentes e pessoas de até 15 anos de 
idade – 0,5ml (contém 10mcg de HBsAg) 10 dias, se mantida em 

condições assépticas 
e armazenado em 

temperatura de 2°C a 8°C.Pessoas a partir de 16 anos de idade – 1,0ml 
(contém 20mcg de HBsAg) 

* Testar Anti-HBs 1 a 2 meses depois, repetir esquema uma única vez para os sem resposta.

Fonte: Ministério da Saúde. Comunicado Nº: 129/2014, maio/2014.
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Nota

• O intervalo entre a 2ª e a 3ª doses deve ser de, no mínimo, 02 meses;

• Caso o intervalo entre as doses tenha sido ultrapassado, não há necessidade de re-
começar o esquema, apenas completá-lo, se há comprovação das doses anteriores.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar via INTRAMUSCULAR, no vasto lateral da coxa DIREITA, em crianças menores de 2 anos 
e região deltoide DIREITA, em crianças com mais de 2 anos. Não administrar em região glútea (absor-
ção inadequada da vacina).

OBSERVAÇÕES

•	 Proteção de 90% a 95% em crianças e adultos suscetíveis, após esquema comple-
to, sendo a resposta melhor em crianças do que em adultos;

•	 Devido à excelente imunogenicidade da vacina, não está indicada sorologia após 
a	vacinação,	exceto	para	os	grupos	de	risco,	tais	como:	profissionais	da	saúde,	pa-
cientes em diálise e recém-nascidos de mães portadoras do AgHBs. Nesse caso, 
o teste sorológico deve ser realizado um a três meses após completar o esquema 
vacinal. Os títulos de Anti-HBs considerados protetores são superiores a 10mUI/ml;

•	 Com o tempo, os títulos de anticorpos podem cair e até se tornar indetectáveis; 
porém, a proteção contra doença sintomática e infecção crônica persiste. As pes-
soas que responderam à vacina apresentam resposta anamnéstica quando em 
contato com o vírus, demonstrando que as vacinas induzem memória imunoló-
gica; por isso, até o momento, não se recomenda revacinação de pessoas imuno-
competentes.	(Rev.	Assoc.	Med.	Bras. vol.52 no.	5 São	Paulo Sept./Oct. 2006).

4.3 VACINA PENTAVALENTE (DTP/HEP B/Hib)

COMPOSIÇÃO

É composta por toxoides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, an-
tígeno de superfície de hepatite B (HBsAg), e oligossacarídeos conjugados de Haemophilus influenzae 
do tipo b conjugada (Hib). Tem como adjuvante o fosfato de alumínio e como conservante o timerosal.

APRESENTAÇÃO

Apresentada sob a forma inteiramente líquida em ampola ou frasco-ampola com dose única. Homo-
geneizar antes da aplicação. Após abertura do frasco, a utilização é imediata.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C, ao abrigo da luz solar direta. A vacina não pode ser 
congelada.

CONTRAINDICAÇÕES

• Com 07 anos de idade ou mais, por conta do componente pertussis (P);

• Com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da vacina ou ter manifestado sinais de hi-
persensibilidade após administração prévia das vacinas difteria, tétano, coqueluche, hepatite B ou Hib;
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• Com quadro neurológico em atividade;

• Que tenham apresentado, após dose anterior, qualquer das seguintes manifestações:

 » Convulsões até 72 horas após administração da vacina;

 » Episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH), até 48 horas após a administração de 
vacina prévia;

 » Encefalopatia nos primeiros sete dias após a administração da vacina prévia;

 » Púrpura trombocitopênica pós-vacinal.

Precauções: Febre elevada (temperatura ≥39°C) dentro de 48 horas após a vacinação e não devido 
à outras causas identificáveis, recomenda-se adotar conduta conforme descrito no Manual de EAPV 
para febre.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml. 

A vacinação básica consiste na aplicação de 03 doses: aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, 
com intervalo de 60 dias e mínimo de 30 dias para crianças acima de 6 (seis) meses de idade). 

Os dois reforços necessários serão realizados com a vacina DTP (difteria, tétano e pertussis):

1º reforço – aos 15 meses

2º reforço – aos 04 anos. 

A idade máxima para aplicação da DTP é de 6 anos 11 meses e 29 dias. Ressalta-se também que fará 
parte deste esquema, para os recém-nascidos, a primeira dose nas primeiras 12 horas com a vacina 
hepatite B monovalente (recombinante).

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR, no vasto lateral da coxa ESQUERDA, em crianças menores de 
2 anos de idade e na região deltoide nas crianças acima de dois anos de idade. 

Não administrar na região dorso glútea, devido ao risco de lesão do nervo ciático (Villarejo e Pascaul, 
1993; Pigot, 1988) e a possibilidade de injetar a vacina em tecido adiposo, em vez de músculo. 

OBSERVAÇÕES

•	 A	vacina	DTP/Hep	B/Hib	pode	ser	administrada	com	segurança	e	eficácia,	simulta-
neamente com todas as demais vacinas do Calendário. Utilizar agulhas, seringas 
e sítios de aplicação diferentes em situações que necessitem a administração si-
multânea de vacinas;

•	 Se	mais	de	uma	injeção	for	dada	em	um	mesmo	membro,	administrar	com	pelo	me-
nos	2,5	centímetros	de	distância	entre	elas	(American Academy of Pediatrics,	2003);	

•	 Em caso de doenças febris agudas moderadas ou graves, recomenda-se adiar a 
vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir a vacina às 
manifestações da doença; 
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•	 A	infecção	pelo	vírus	da	imunodeficiência	humana	(HIV)	não	é	considerada	uma	
contraindicação para a administração da vacina DTP/HB/Hib. Os pacientes por-
tadores	de	alguma	imunodeficiência	ou	em	uso	de	terapia	imunossupressora	ou	
corticosteroides podem ter resposta imunológica reduzida.

4.4 VACINA INATIVADA CONTRA POLIOMIELITE – VIP

COMPOSIÇÃO

Foi desenvolvida em 1955, pelo Dr. Jonas Salk. Também chamada de “vacina Salk”, a VIP é constituída por 
cepas inativadas (mortas) dos três tipos (1, 2 e 3) de poliovírus e produz anticorpos contra todos eles.

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se, na forma farmacêutica, solução injetável em frascos contendo 10 doses. A vacina é 
trivalente com vírus da poliomielite, obtidos em cultura celular e inativados por formaldeído. Cada 
dose contém:

• Poliovírus inativados do tipo I ....................................40 unidades de antígeno UD*

• Poliovírus inativados do tipo II ...................................8 unidades de antígeno UD*

• Poliovírus inativados do tipo III .................................32 unidades de antígeno UD*

*UD - Unidade de Antígeno-D de acordo com a OMS ou quantidade antigênica equivalente determinada por método 
imunoquímico adequado.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2 a +8°C. Após abertura do frasco, poderá ser utilizada por até 
sete dias se mantida em condições assépticas.

CONTRAINDICAÇÃO

Qualquer pessoa que já apresentou quadro de reação alérgica grave a uma vacinação anterior com 
VIP ou indivíduo portador de alergia grave (anafilaxia) a qualquer componente da vacina.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

A partir de 2 meses a menores de 5 anos de idade que estiverem iniciando esquema vacinal contra 
poliomielite. O esquema será sequencial (VIP/VOP) de cinco doses.

Administrar aos 2 meses (1ª dose) e 4 meses (2ª dose) e aos 6 meses (3ª dose) de idade, e a VOP aos 
15 meses de idade 1º reforço e aos 4 anos o 2º reforço. 

A preferência para a administração da VIP aos 2, 4 e 6 meses de idade tem a finalidade de evitar o 
risco, que é raríssimo, de evento adverso pós-vacinação.

O intervalo entre as doses é de 60 dias, podendo ser de 30 dias, sendo que nos primeiros 6 meses de 
idade o intervalo mínimo de 30 dias só é recomendado se o indivíduo estiver sob risco iminente de 
exposição à circulação viral como, por exemplo, pessoas que se deslocaram a áreas com recomenda-
ção para vacinação (ACRV) ou em situações de surto da doença.
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Quadro 2  – Esquema vacinal VIP/VOP

IDADE VACINA DOSE

2 meses  VIP 1ª

4 meses VIP 2ª

6 meses  VIP 3ª

15 meses VOP 1º ref

4 anos VOP 2º ref

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar a vacina VIP por via INTRAMUSCULAR; entretanto, a via subcutânea também pode ser 
usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas, por exemplo). O local de aplica-
ção preferencial para injeção intramuscular em crianças menores de 2 anos de idade é o músculo 
vasto-lateral da coxa DIREITA DISTAL e, para crianças maiores, o músculo deltoide.

OBSERVAÇÕES

•	 A	VIP	pode	ser	administrada	simultaneamente	com	qualquer	outra	vacina	reco-
mendada pelo PNI. Em caso de administração concomitante, utilizar diferentes 
sítios, seringas e agulhas; 

•	 Se	a	criança	tiver	recebido	como	1ª	dose,	na	rotina	de	vacinação,	a	VOP,	o	esquema	
será	completado	com	VOP;

•	 Se	a	criança	tiver	recebido	a	1ª	dose	e/ou	2ª	dose	de	VIP,	deverá	seguir	esquema	
sequencial;

•	 Se	a	criança	receber	VIP	aos	2	meses	e	por	algum	motivo	receber	VOP	aos	4	meses,	
o	esquema	será	completado	com	VOP.

4.5 VACINA CONTRA POLIOMIELITE ORAL - VOP
COMPOSIÇÃO

Vacina contra poliomielite oral (VOP), composta por vírus vivo atenuado, contendo três tipos de vírus 
da poliomielite (1, 2, 3). A partir de 2016, ocorrerá a subsituiçã da VOP trivalente pela VOP bivalente, 
conforme recomendações do Plano Global de Erradicação da Poliomielite 2013-2018.

O cloreto de magnésio (estabilizante) e o vermelho de amarante ou o roxo de fenol (corantes-indica-
dores de pH) também estão presentes. Conforme o laboratório produtor, a vacina pode conter ainda 
traços da neomicina, estreptomicina, kanamicina ou polimixina.

APRESENTAÇÃO

Forma líquida (bisnagas multidoses).

A vacina do laboratório BIOFARMA é apresentada em frasco com 10 doses.

A vacina do laboratório BIOMANGUINHOS é apresentada em bisnagas com 25 doses em cada.

A vacina do laboratório SANOFI PASTEUR é apresentada em bisnagas com 20 doses em cada.
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CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C. A validade registrada no frasco deve ser respeitada 
rigorosamente. Após abertura do frasco, a VOP pode ser utilizada no prazo máximo de:

• Laboratório BIOFARMA: 4 semanas após abertura do frasco;

• Laboratório BIOMANGUINHOS: 5 dias, após abertura da bisnaga;

• Laboratório SANOFI PASTEUR: 6 horas, após abertura a bisnaga;

Desde que mantidas as condições recomendadas de assepsia e conservação.

CONTRAINDICAÇÕES

• Indivíduos com hipersensibilidade sistêmica conhecida a qualquer componente da vacina;

• Indivíduos com imunodeficiência humoral ou por células, com neoplasias ou que estejam fazen-
do uso de terapia imunossupressora;

• Indivíduos que apresentaram poliomielite paralítica associada à dose anterior desta vacina;

• Indivíduos que estejam em contato domiciliar com pessoas imunodeficientes suscetíveis;

• Lactantes e crianças internadas em unidade de terapia intensiva.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a duas gotas.

Administrar como primeiro reforço aos 15 meses de idade e o segundo reforço aos 4 anos de idade.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar via ORAL (cavidade oral). Não há necessidade de jejum prévio. Caso a criança regurgite, 
imediatamente após a dose, uma nova dose deve ser aplicada.

PARTICULARIDADES – VIAJANTES

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou em maio de 2014, Declaração de Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em virtude da situação epidemiológica, com 
ocorrência de 62 casos em 10 países, localizados na Ásia Central, Oriente Médio e África Central;

• A OMS recomenda que orientem as pessoas que viajarão aos países que apresentam risco de 
exportação do poliovírus selvagem (Camarões, Síria, Paquistão, Afeganistão, Guiné Equatorial, 
Etiópia, Iraque, Israel, Somália e Nigéria) sobre a vacina contra poliomielite. Além de orientar es-
ses países a assegurar a todos os seus residentes ou viajantes, com permanência por mais de 04 
semanas, o recebimento de uma dose de vacina poliomielite atenuada (VOP), com intervalo de, 
no mínimo, 4 semanas antes da viagem.

DIRETRIZES PARA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE PARA VIAJANTES
(NI CGDT/CGPNI/DEVIT/SVS/MS Nº 07/2014)

•	 Indivíduos	que	receberam	três	doses	ou	mais	de	VOP	ou	VIP,	com	a	última	dose	feita	há	mais	
de	12	meses: garantir antes da viagem uma dose de reforço com VOP, exceto gestantes e imuno-
deprimidos e/ou seus contatos que devem receber VIP;
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•	 Crianças	até	4	anos	11	meses	e	29	dias	de	idade:	seguir esquema sequencial VIP/VOP, conforme 
calendário de rotina, iniciando ou completando as doses;

•	 Crianças	que	tenham	iniciado	o	esquema	vacinal	com	VOP:	seguir esquema com VOP;

•	 Crianças	menores	de	dois	meses	de	idade,	garantir	pelo	menos	uma	única	dose	de	VIP	com	as	
seguintes orientações:  

 » Antes da 6ª semana de vida, administrar uma dose e NÃO considerar como válida 
para o esquema básico de rotina (sequencial); 

 » A partir da 6ª semana de vida, administrar uma dose e considerar como válida para o 
esquema básico de rotina (sequencial).

•	 Crianças	nos	primeiros	6	meses	de	 idade	com	esquema	sequencial	atrasado:	administrar a 
vacina com intervalo mínimo de 30 dias, seguindo esquema sequencial VIP/VOP;

•	 Indivíduos a partir de 5 anos de idade:

 » Imunocompetentes: receber pelo menos uma dose de VOP antes da viagem, inician-
do o esquema ou completando as 3 doses, no Brasil ou no país de destino; 

 » Gestantes e Imunodeprimidos: receber pelo menos uma dose de VIP antes da viagem, 
iniciando o esquema ou completando as 3 doses, no Brasil ou no país de destino.

EMISSÃO DO CIVP PARA VACINA CONTRA POLIOMIELITE (VIAJANTES)

Durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) da poliomielite, o Brasil 
recomenda a emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) para viajantes que 
se desloquem para os países que apresentam risco de exportação do poliovírus selvagem. Conside-
rar, para registro e emissão do CIVP, a última dose da vacina contra a poliomielite, antes da viagem.

As unidades de saúde, após vacinação, devem encaminhar os viajantes aos locais que realizam a 
emissão do CIVP para realizar a troca do comprovante de vacinação pelo Certificado Internacional, 
vide lista a seguir:

Quadro 3 – Unidades que emitem Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) – poliomielite 

CAP UNIDADE ENDEREÇO TELEFONES DIAS / HORÁRIOS

1.0 Centro Especial de Vacinação 
Dr. Álvaro Aguiar

Rua Evaristo da Veiga, 
16 – Centro 2524-6977  2ª a 6ª feira: 8h às 20h

sábados: 8h as 12 h

2.1

CSF Rinaldo de Lamare Av. Niemeyer, 776 – 
São Conrado 3324-2487 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

CMS Píndaro de Carvalho 
Rodrigues

Rua Padre Leonel 
Franca, s/nº – Gávea, 

(ao lado do planetário)

2274-2989 
2274-2933 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

3.1

CSF Felippe Cardoso Av. Nossa Srª da 
Penha, 42 – Penha 3977-7661 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

Anvisa Galeão Aeroporto Galeão – 
Terminal 2

3398-2108 
 3398-2377 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

3.2 CMS Milton Fontes Magarão Rua Amaro Cavalcanti, 
1.387 – Eng. de Dentro

3111-6710 
3111-6709 2ª a 6ª feira: 8h às 17h



12

INSTRUÇÕES PARA VIAJANTES

• Acessar o endereço www.anvisa.gov.br/viajante e fazer o pré-cadastro;

• Clicar em “cadastro novo”, preencher os dados e salvá-los.

Operadores	do	SISPAFRA	(emissores	de	CIVP)

 » Acessar o endereço www.anvisa.gov.br/cov;

 » Buscar o nome do viajante e conferir se os dados estão completos;

 » Salvar os dados no botão “salvar e atender”;

 » Na aba “vacina e profilaxia” clicar em “incluir vacina”;

 » Na caixa de seleção, procurar por “poliomielite” (o restante dos dados segue a mesma 
lógica da vacina contra febre amarela, com número de lote, unidade vacinadora, etc);

 » Salvar no botão “salvar”;

 » Emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia – CIVP, na aba própria.

OBSERVAÇÕES

Indivíduos	com	5	(cinco)	anos	de	idade	ou	mais:

Sem	comprovação	vacinal:	administrar	3	(três)	doses	da	VOP,	com	intervalo	de	60	dias	
entre elas, mínimo de 30 dias.

Com	esquema	incompleto:	completar	esquema	com	a	VOP.

Nesta faixa etária não há necessidade de reforço.

O	principal	risco	é	o	associado	com	a	vacina	VOP:	a	poliomielite	paralítica	associada	
à	vacina	(PPAV),	que	se	constitui	na	paralisia	infantil	associada	à	vacina.	O	risco	desta	
eventualidade	é	de	um	para	2,4	milhões	de	doses	oferecidas.	O	risco	aumenta	na	pri-
meira dose da vacina, quando atinge um para 750.000 doses. Em imunodeprimidos, o 
risco	é	muito	maior	(cerca	de	3.000	vezes	maior).

4.6 VACINA ORAL CONTRA ROTAVÍRUS HUMANO (VORH)

COMPOSIÇÃO

Vacina oral monovalente (sorotipo G1P) com vírus vivo atenuado, contendo cepa humana de rotaví-
rus. Apresenta como excipientes a sacarose e o adipato dissódico.

A vacina rotavírus humano ajuda a proteger a criança contra gastroenterite (diarreia e vômito) cau-
sada por infecção por rotavírus. 

APRESENTAÇÃO

Dose líquida seringada. É apresentada em embalagens com 1 ou 10 seringas.
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CONSERVAÇÃO DA VACINA

Deve ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C. Administrar a vacina imediatamente após a 
reconstituição. Caso contrário, manter entre +2°C e +8°C e desprezar após 24 horas se não utilizada. 
Ressalta-se que tanto antes como depois da reconstituição, a vacina não deve ser congelada.

CONTRAINDICAÇÕES

Imunodeficiência primária ou secundária, uso de medicamentos supressores, alergia grave a algum 
componente da vacina, doença do aparelho gastrointestinal, malformação congênita não corrigida 
do trato digestivo e idade fora dos prazos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Precauções: nos casos de doença febril devemos adiar a vacinação e criança filha de mãe soropositi-
va pode ser vacinada desde que assintomática.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 1,5ml – administrar todo o conteúdo da seringa.

Administrar 2 (duas) doses, aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade. 

Nota

• A primeira dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 (três) meses 
e 15 dias; 

• A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 (três) meses e 15 dias até 7 (sete) 
meses e 29 dias; 

• Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exclusivamente por via ORAL (cavidade oral). Apresentação unidose.

Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, NÃO repetir a dose.

OBSERVAÇÕES

Não repetir dose, se houve administração inadvertida de alguma dose fora do prazo 
ou fora da validade.

O evento mais comum nos primeiros dias: diarreia e vômitos.

Atentar para suspeita de invaginação intestinal (distensão abdominal, cólicas, fezes 
com	sangue	e	constipação)	até	30	dias	após	vacinação.

Proteção	para	todas	as	diarreias	é	de	70%,	para	as	formas	graves	é	de	86%	a	98%;	e,	
para hospitalização por diarreia pelo rotavírus é de 80% a 95%.
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4.7 VACINA ANTIPNEUMOCÓCICA 10 – VALENTE

COMPOSIÇÃO

A vacina pneumocócica é constituída por 10 sorotipos de pneumococos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F 
e 23F) e conjugada com proteína D de Haemophilus influenzae para 8 dos seus sorotipos e carreadores 
de toxoides diftérico e tetânico usados por 2 sorotipos. Contém cloreto de sódio, fosfato de alumínio 
e água para injeção. Não contém conservantes.

APRESENTAÇÃO

A embalagem possui 12 frascos-ampola de vidro, apresentados em unidose. 

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C. Manter na embalagem original para ser protegida da 
luz e sob refrigeração e não pode ser congelada. O prazo de validade indicado pelo fabricante na 
embalagem deve ser rigorosamente respeitado.

CONTRAINDICAÇÕES

A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) não deve ser administrada em indivíduos com hiper-
sensibilidade conhecida a qualquer componente da vacina e a vacinação deve ser adiada nos casos 
de doenças agudas.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Administrar 2 (duas) doses aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as 
doses, em crianças menores de 1 (um) ano de idade.

Crianças entre 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, sem comprovação vacinal, administrar 
dose única.

•	 REFORÇO:	Administrar 1 (um) reforço preferencialmente aos 12 meses, até 4 anos 12 meses e 29 
dias, considerando o intervalo de 6 (seis) meses após o esquema básico.

Administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose em crianças que iniciam o 
esquema básico após 6 (seis) meses de idade.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR e, em crianças menores de 2 anos de idade, o local mais ade-
quado para aplicação é o vasto lateral da coxa DIREITA PROXIMAL, por ser mais desenvolvido, menos 
vascularizado e inervado.

OBSERVAÇÕES

•	 A	vacina	pneumocócica	10-valente	 (conjugada)	pode	ser	administrada	concomi-
tantemente com as vacinas do calendário básico de vacinação, inclusive com a 
vacina	da	febre	amarela	(atenuada);

•	 Após o esquema completo, a soroconversão, para todos os 10 sorotipos, é maior 
que 90% em crianças hígidas; 

•	 A duração da proteção após vacinação ainda não é conhecida;
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•	 Os eventos mais comuns observados são: rubor, dor no local da aplicação e irri-
tabilidade. A maioria das reações relatadas foi de intensidade leve a moderada e 
não tiveram longa duração;

•	 De	acordo	com	o	Manual	de	Vigilância	de	EAPV	(Brasília/2014),	em	crianças	com	
histórico de convulsões e que em dose anterior tenham apresentado febre >39,5°C, 
recomenda-se	o	uso	de	antitérmico	profilático;

4.8 VACINA ANTIMENINGOCÓCICA C CONJUGADA

COMPOSIÇÃO

A vacina é constituída de oligossacarídeo meningocócico C, conjugado com proteína CRM197 de 
Corynebacterium diphteriae, com hidróxido de alumínio, manitol, fosfato de sódio, cloreto de sódio e 
água para injeção. A vacina não contém conservantes.

APRESENTAÇÃO

É apresentada em embalagem unidose, contendo dois frascos ampola; um contém um pó liofilizado 
branco (antígeno) e outro com 0,8ml de um líquido branco (diluente).

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C, na embalagem original, para ser protegida da luz e sob 
refrigeração, não podendo ser congelada.

CONTRAINDICAÇÕES

Não deve ser administrada em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente 
da vacina. A vacinação deve ser adiada nos casos de doenças agudas.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

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

Crianças que iniciam o esquema básico após 5 (cinco) meses de idade, considerar o intervalo mínimo 
entre as doses e administrar a dose de reforço com intervalo de 60 dias após a última dose.

Crianças entre 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, sem comprovação vacinal, administrar 
dose única.

•	 REFORÇO: Administrar 1 (um) reforço aos 12 meses, até  4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, 
considerando o intervalo mínimo de 2 meses da última dose.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR, de preferência na área antero-lateral da coxa DIREITA.

RECONSTITUIÇÃO

Homogeneizar suavemente o diluente, aspirar 0,6ml e usar para reconstituir o frasco da vacina. 

Agitar suavemente o frasco com o produto até que esteja dissolvido.
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Aspirar 0,5ml do produto diluído, evitando a formação de bolha de ar.

Após diluição, a vacina é uma suspensão homogênea, levemente opaca, incolor ou levemente ama-
relada e livre de partículas estranhas.

Utilizar imediatamente após diluição.

OBSERVAÇÕES

•	 Cabe	ressaltar	que	a	vacina	meningocócica	C	apresenta	elevada	eficácia,	proteção	
prolongada e boa resposta nos menores de 1 ano. Protege contra o sorogrupo C e 
apesar	de	conter	a	proteína	diftérica	CRM	197,	não	é	eficaz	contra	a	difteria;

•	 Pode ser administrada concomitantemente com as vacinas do calendário básico 
de vacinação, pois não interfere na resposta de vacinas inativadas ou atenuadas 
quando administradas simultaneamente ou com qualquer intervalo entre elas.

4.9 VACINA TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBéOLA)
COMPOSIÇÃO

A vacina é uma preparação liofilizada que combina 3 componentes: a vacina de vírus vivos atenuados 
contra o sarampo (cepa Schwarz), preparada em células primárias de embrião de galinha; a vacina de 
vírus vivo atenuado contra caxumba (cepa Jeryl Lunn), preparada em cultura de ovos embrionados 
de galinha; e a vacina de vírus vivo atenuado contra rubéola (cepa Wistar 27/3), cultivada em células 
diplóides humanas. Pode ter como excipientes albumina humana, lactose, sorbitol, manitol, sulfato 
de neomicina e aminoácidos.

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se sob a forma liofilizada em frasco ampola, acompanhado de uma ampola contendo o 
diluente estéril, claro e incolor. Cada frasco-ampola contém 1, 5 ou 10 doses. Após a reconstituição, a 
vacina tem cor que pode variar de amarelo claro a vermelho-púrpura.

CONSERVAÇÃO

A vacina tríplice viral LIOFILIZADA deve ser conservada em geladeira, entre +2° e +8°C, protegida da 
luz solar direta. O diluente deve estar na mesma temperatura da vacina no momento da diluição.

Após reconstituição, a vacina deve ser aplicada imediatamente ou conservada em geladeira entre +2° 
e +8°C por, no máximo, 8 horas, se do laboratório BioManguinhos; 6 horas, se do laboratório Sanofi 
Pasteur ou do laboratório Serum Institute, sendo protegida da luz solar direta.

O prazo de validade é especificado pelo fabricante e deve ser respeitado rigorosamente.

CONTRAINDICAÇÃO

• História de anafilaxia após recebimento de dose anterior.

• Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave.

• Gestação.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.
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Crianças a partir de 12 meses de idade – vacinar com uma dose de tríplice viral.

Crianças de 15 a 23 meses de idade – administrar reforço com vacina tetraviral. Vide detalhamento 
no item da vacina tetraviral.

Na faixa etária até 19 anos: receberão a 1ª dose de tríplice viral e 2ª dose após 30 dias.

Na faixa etária de 20 a 49 anos: receberão uma dose da vacina tríplice viral.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via SUBCUTÂNEA exclusivamente em deltoide DIREITO.

PARTICULARIDADES

• Vacinação de Bloqueio

Diante de uma pessoa com sinais e sintomas de sarampo, deve ser realizado o bloqueio vacinal 
dirigido aos contatos do caso suspeito que estejam ASSINTOMÁTICOS, com objetivo de imunizar o 
suscetível em prazo menor que o período de incubação da doença.

 » Prazo: vacinar como bloqueio dentro de 72 horas após a exposição;

 » Grupos a vacinar: abranger as pessoas do mesmo domicílio do caso suspeito, vizi-
nhos próximos, creches ou, quando for o caso, pessoas da mesma sala de aula, mes-
mo quarto de alojamento, sala de trabalho, etc;

 » Recomendação da vacinação: A vacinação de bloqueio pode ser de 06 meses de ida-
de; porém, essa dose não será considerada como dose válida para o calendário. Aos 
12 meses, a criança deverá ser revacinada com a vacina tríplice viral.

Faixa etária para bloqueio vacinal: entre 6 meses a 49 anos de idade. Porém, a ampliação desta faixa 
etária a realização do bloqueio vacinal deverá ser avaliada, de acordo com a situação epidemiológica 
apresentada na localidade.

OBSERVAÇÕES

•	 Pode ser administrada concomitantemente com todas as vacinas do calendário 
atual, desde que em sítios separados. Exceto com vacina febre amarela em crian-
ças	entre	1	ano	até	1	ano,	11	meses	e	29	dias,	onde	recomenda-se	intervalo	de	30	
dias	entre	as	vacinas,	obrigatoriamente	(NI	n°	20/2014	CGPNI/DEVIT/SVS/MS);

•	 Os	eventos	mais	comuns	após	a	vacinação	são:	entre	o	5º	e	12º	dia:	febre	e	rash 
podendo perdurar por dois a três dias;

•	 Após o uso de sangue ou hemoderivados, postergar a vacinação por pelo menos 
3 meses;

•	 Precaução deve existir com crianças que tenham história de alergia grave ao leite, 
evitando administração de vacinas que contem lacto-albumina. Nesse caso, vacinar 
com	laboratório	que	seja	livre	desse	componente,	como	por	exemplo	Sanofi	Pasteur.
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4.10 VACINA TETRA VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBéOLA E 
VARICELA ATENUADA)

COMPOSIÇÃO

A vacina é composta 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.

APRESENTAÇÃO

A vacina se apresenta liofilizada para reconstituição com diluente para administração. As embala-
gens contêm 10 frascos-ampola mais 10 seringas preenchidas com diluente (0,5ml) e 20 agulhas para 
a reconstituição e administração da vacina.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura +2º a +8ºC armazenada ao abrigo da luz direta. O prazo de validade do 
medicamento é de 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem do produto. 

Após a reconstituição, a vacina tetraviral deve ser imediatamente administrada.

CONTRAINDICAÇÕES

Anafilaxia após dose anterior.

Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Crianças de 15 meses a menores de 2 anos de idade – Administrar 1 (uma) dose, em crianças que já 
tenham recebido a 1ª dose da vacina da vacina tríplice viral.

Nota 

Em situação de desabastecimento de tetraviral, conforme Nota Informativa Nº 33/2014 
do MS, em substituição à vacina tetraviral, para a vacinação de crianças de 15 meses a 
menores de 2 anos de idade – vacinar com tríplice viral, que corresponde à 2ª dose de 
sarampo, rubéola e caxumba E dose única de varicela monovalente (atenuada). 

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar p via SUBCUTÂNEA, em deltóide DIREITO. Pode ser simultaneamente com outras vaci-
nas, mas em diferentes sítios de administração, utilizando diferentes seringas e agulhas.

Se utilizar varicela monovalente, substituindo a tetra viral, administrar em deltoide ESQUERDO.

OBSERVAÇÕES

•	 É uma vacina segura e bem tolerada, com elevada imunogenicidade contra os antí-
genos,	componentes,	principalmente	nas	crianças	entre	1	a	12	anos	de	idade,	que	
apresentam soroconversão de mais de 95% após a administração de uma dose;
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•	 Conforme ensaios clínicos, a vacina tetra viral demonstrou imunogenicidade, com 
taxas de soro conversão equivalentes a 98% para sarampo, 97% para caxumba, 98% 
para rubéola e 93% para varicela, observadas quando da administração da vacina 
varicela e da vacina sarampo, caxumba e rubéola administradas separadamente;

•	 A	eficácia	 global	da	 vacina	é	de	aproximadamente	70%	contra	a	 infecção,	 e	de	
mais de 95% contra as formas graves da doença.

4.11 VACINA TRÍPLICE BACTERIANA – DTP INFANTIL (DIFTERIA, 
TéTANO E COQUELUCHE)

COMPOSIÇÃO

A vacina tríplice DTP contém toxoide diftérico, toxoide tetânico e Bordetella pertussis inativada em sus-
pensão, tendo como adjuvante hidróxido ou fosfato de alumínio. A vacina tríplice bacteriana produz 
imunidade contra difteria, tétano e coqueluche. 

APRESENTAÇÃO

Apresentada sob a forma líquida em ampola ou frasco ampola com dose única, ou frasco-ampola 
com múltiplas doses. Importante agitar o frasco da vacina para homogeneizar a suspensão.  

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e + 8°C. O congelamento é estritamente contraindicado, pois 
inativa os componentes da vacina. 

Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, a vacina poderá ser utilizada por 15 (quinze) 
dias, desde que tenha sido manipulada com técnicas corretas de assepsia. O prazo de validade é in-
dicado pelo fabricante e deve ser respeitado rigorosamente.

CONTRAINDICAÇÕES

Crianças com doença neurológica em atividade e as que tenham apresentado após aplicação da dose 
anterior, algum dos seguintes eventos:

• convulsão nas primeiras 72 horas;

• encefalopatia nos primeiros sete dias; 

• episódio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48 horas;

• anafilaxia que ocorre nos primeiros 30 minutos até 2 horas pós-vacinação.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Em crianças previamente vacinadas com pentavalente, segue-se a vacinação com DTP, recomendan-
do-se uma dose aos 15 meses (1º reforço) e outra entre 4 anos de idade (2º reforço). Idade máxima: 
6 anos, 11 meses e 29 dias.

O intervalo entre as doses é idealmente de 60 dias e mínimo de 30 dias.

Após esquema completo os reforços são necessários a cada 10 anos, mas podem ser antecipados em 
situações especiais. 
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Os reforços após 7 anos são feitos com a vacina dT (dupla bacteriana); sempre considerar as doses 
administradas anteriormente, de qualquer vacina (dT, DTP ou DT); não é necessário reiniciar esque-
ma em pacientes com dose anterior comprovada.

Crianças entre 5 (quatro) anos de idade até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias, com histórico de vacinação, 
devem receber 3 (três) doses de DTP com intervalos de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR no vasto lateral da coxa ESQUERDA; em crianças com mais de 
dois anos de idade pode ser aplicada na região deltoide ESQUERDA.

OBSERVAÇÕES

Após	esquema	básico,	a	eficácia	de	vacina	é	de	aproximadamente	100%.	Para	difteria	é	de	
90% a 95%, após quatro doses. Para coqueluche, é de 77% a 95% após esquema completo.

4.12 VACINA DUPLA BACTERIANA – DT (DIFTERIA E TéTANO)
COMPOSIÇÃO

A vacina dupla bacteriana é composta pelos toxoides tetânico e diftérico adsorvidos em hidróxido de 
alumínio, tendo o timerosal como conservante.

APRESENTAÇÃO

São apresentadas sob a forma líquida em frasco-ampola com múltiplas doses. 

Importante: agitar o frasco da vacina para homogeneizar a suspensão.

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservada em temperatura entre +2°C e +8°C. O congelamento é estritamente contraindicado, pois 
inativa os componentes da vacina. 

Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, a vacina poderá ser utilizada por 15 (quinze) 
dias, desde que tenha sido manipulada com técnicas corretas de assepsia. 

CONTRAINDICAÇÃO

A ocorrência de reação anafilática ou eventos neurológicos subsequentes à aplicação da vacina dupla 
bacteriana constitui contraindicação absoluta para administração de outras doses dessa vacina.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Vacina dupla do tipo adulto (dT) é indicada a partir de sete anos de idade a pessoas que não recebe-
ram nenhuma dose da vacina tríplice DTP ou da vacina dupla do tipo infantil – DT, ou não completa-
ram o esquema básico com uma dessas vacinas, ou cujo estado vacinal não seja conhecido. 

É ainda empregada como reforço da vacinação efetuada com a tríplice DTP ou com a dupla do tipo 
infantil – DT.

Pessoas não vacinadas (sem nenhuma dose anterior) ou com estado vacinal desconhecido: três do-
ses aplicadas com intervalo de dois meses, mínimo de um mês.
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VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INSTRAMUSCULAR, preferencialmente na região do deltoide ESQUERDO.

OBSERVAÇÕES

•	 Pessoas com esquema vacinal incompleto: dar continuidade ao esquema, comple-
tando as 3 doses. Após esquema completo, uma dose de reforço é necessária de 
dez em dez anos;

•	 O aumento do intervalo entre as doses não invalida as anteriores e, portanto, não 
exige que se reinicie o esquema.

IMUNIZAÇÃO CONTRA TéTANO EM CASO DE FERIMENTO

O uso da vacina e do soro contra o tétano deve ser orientado pela história de vacinação antitetânica 
relatada pelo paciente e pelo tipo de ferimento que apresenta. 

Quadro 4 – Esquema de condutas profiláticas para o tétano

História de vacinação prévia 
contra tétano

Ferimentos com risco mínimo 
de tétano (limpos, sem corpos 

estranhos e sem tecidos 
desvitalizados)

Ferimentos com alto risco de tétano
(ferimentos profundos ou sujos, com corpos 

estranhos, com tecidos desvitalizados, 
queimaduras, feridas puntiformes ou por 

armas brancas e de fogo, mordeduras, 
politraumatismos e fraturas expostas)

Vacina SAT/
IGHAT

Outras 
condutas Vacina SAT/

IGHAT Outras condutas

Incerta ou menos de 3 doses Sim Não
Limpeza e 

desinfecção, 
higienizar com 
soro fisiológico 
e substâncias 
oxidantes ou 
antissépticas, 
e desbridar 
o foco de 
infecção

Sima Sim

Desinfecção, higienizar 
com soro fisiológico e 

substâncias oxidantes ou 
antissépticas, e remover 

corpos estranhos e tecidos 
desvitalizados

Debridar o ferimento e 
lavar com água oxigenada

3 doses ou mais, sendo a última 
dose há menos de 5 anos Não Não Não Não

3 doses ou mais, sendo a última 
dose há mais de 5 anos e menos 

de 10 anos
Não Não Sim

(1 reforço) Nãob

3 doses ou mais, sendo a última 
dose há 10 ou mais anos Sim Não Sim

(1 reforço) Nãob

a) Vacinar e aprazar as próximas doses, para complementar o esquema básico. Essa vacinação visa proteger contra o risco 
de tétano por outros ferimentos futuros. Se o profissional que presta o atendimento suspeitar que os cuidados posteriores 
com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de imunização passiva com SAT ou IGHAT.

Quando indicado o uso de vacina e SAT ou IGHAT, concomitantemente, devem ser aplicados em locais diferentes.

b) Para paciente imunodeprimido, desnutrido grave ou idoso, além do reforço com a vacina, está também indicada IGHAT ou SAT.

Fonte: SVS/SUBPAV/S

Indivíduos que não completaram o esquema básico de imunização contra o tétano, com contrain-
dicação absoluta ao uso de uma preparação contendo toxoide tetânico, deverão receber somente 
imunização passiva (soro ou imunoglobulina humana antitetânica).
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4.13 VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TéTANO E COQUELUCHE 
ACELULAR (dTpa TIPO ADULTO)

COMPOSIÇÃO

A vacina é composta por toxoides de difteria, tétano e coqueluche (pertussis acelular), adsorvidos em 
hidróxido de alumínio e fosfato de alumínio. 

APRESENTAÇÃO

Apresentada em seringa monodose, em caixa fechada contendo 10 seringas preenchidas e 10 agu-
lhas para aplicação.

ATENÇÃO

Há similaridade na apresentação das vacinas dTpa tipo adulto, tetraviral e rotavírus, 
todas	do	laboratório	GlaxoSmithKline	(GSK).	Importante	ler	o	rótulo	antes	do	preparo	
da dose.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2°C e + 8°C, ao abrigo da luz solar direta. A vacina não pode ser 
congelada.

RECOMENDAÇÃO

A vacina é indicada para as gestantes a partir da 27ª (vigésima sétima) semana a 36ª (trigésima sexta)  
semana de gestação, preferencialmente, podendo ser administrada até 20 dias antes da data prová-
vel do parto. Importante vacinar o mais precocemente possível dentro da indicação do período de 
gestação pelo risco de intercorrências, a exemplo, do parto prematuro.

A dTpa tipo adulto deve ser administrada a cada gestação considerando que os anticorpos tem curta 
duração; portanto, a vacinação durante uma gravidez não manterá alto nível de anticorpos proteto-
res em gestações subsequentes.

As gestantes que residem em áreas de difícil acesso poderão ser vacinadas a partir da 20ª (vigésima) 
semana de gestação.

Nota

• A vacina dTpa tipo adulto também é recomendada para profissionais de saúde – médico 
anestesista, ginecologista, neonatologista, obstetra, pediatra, enfermeiro e técnico 
de enfermagem – que atuam em maternidade e em unidades de internação neonatal 
(UTI/UCI convencional e UCI Canguru) atendendo recém-nascidos. 

CONTRAINDICAÇÕES

• Anafilaxia e eventos neurológicos subsequentes à administração da dT e dTpa tipo adulto con-
traindicam novas doses; 

• Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes da vacina;

Como precauções, devem ser tomadas na aplicação dessas vacinas, quando houver:

• História prévia de síndrome Guillain-Barré até 06 semanas após receber vacina contendo toxoide 
tetânico;
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• Progressiva doença neurológica, até estabilização do quadro clínico;

• Doença aguda moderada ou grave;

• Reação local intensa (dor, edema) após dose de vacina contendo toxoide tetânico ou diftérico em 
doses futuras – AVALIAR.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml. 

Para Gestantes: o esquema recomendado é 01 dose a cada gestação, considerando o histórico vaci-
nal anterior, conforme Quadro 5:

Quadro 5 – Situações, condutas e orientações para a vacinação da GESTANTE com dTpa adulto e dT.

SITUAÇÕES CONDUTAS ORIENTAÇÕES TéCNICAS

Gestantes NÃO vacinadas 
previamente.

Administrar as 02 primeiras doses de 
dT e a última dose de dTpa, entre 27ª e 

36ª semanas de gestação.
Intervalo: ideal  60 dias, mínimo 30 dias.

Ao completar o esquema 
a gestante terá recebido 
duas de dT e uma dose 

de dTpa.

Gestantes vacinadas com
01 dose de dT.

Administrar a 2ª dose de dT e a 3ª 
dose com dTpa, esta entre 27ª e 36ª 

semanas de gestação.
Intervalo: ideal 60 dias, mínimo 30 dias. 

Gestantes na 27ª a 36ª 
semanas de gestação, 

vacinada com 02 doses de dT.

Administrar a 3ª dose com dTpa.
Intervalo: ideal 60 dias, mínimo 30 dias.

Gestantes na 27ª a 36ª 
semanas de gestação, 

vacinada com 03 doses de dT.

Administrar o reforço com dTpa, na 
atual gestação.

Intervalo mínimo: 30 dias.

Ao completar o esquema 
a gestante terá recebido 
03 doses de dT e 01 dose 

de dTpa.

Gestantes na 27ª a 36ª 
semanas de gestação, 

vacinada com 03 doses de dT 
e com 01 dose de reforço há 

menos de 05 anos.

Administrar uma dose de dTpa, na 
atual gestação, mesmo que tenha 

menos de 5 anos do último reforço.
Esta dose de dTpa deve 
ser considerada como 

novo reforço.Gestantes na 27ª a 36ª 
semanas de gestação, 

vacinada com 03 doses de dT 
e com 01 dose de reforço há 

mais de 05 anos.

Administrar uma dose de dTpa, na 
atual gestação, considerando que tenha 

mais de 5 anos do último reforço.

Gestantes na 27ª a 36ª 
semanas de gestação, 

vacinada com pelo menos 
01 dose de dTpa na REDE 

PRIVADA.

1. Se aplicou dTpa em gestação anterior, aplicar dTpa na gestação 
atual e seguir orientações acima citadas.

2. Se aplicou dTpa na gestação atual, seguir esquema conforme 
orientações acima com dupla adulto dT.

Fonte: Informe Técnico para Implantação da Vacina Adsorvida Difteria, Tétano e Coqueluche (pertussis acelular) Tipo adulto 
– dTpa – Ministério da Saúde: Setembro/2014
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Para Profissionais de Saúde (médico anestesista, ginecologista, neonatologista, obstetra, pediatra, en-
fermeiro e técnico de enfermagem) que atendam recém-nascidos nas maternidades e UTIs neonatais):

• Com esquema de vacinação básico completo dT: administração de 1 dose de dTpa tipo adulto e 
com reforço com esta vacina a cada 10 anos.

• Com esquema de vacinação básico para tétano incompleto (menos de 03 doses): administrar 1 dose 
de dTpa tipo adulto e completar com 1 ou 2 de dT (dupla adulto) de forma a totalizar três doses da 
vacina contendo o componente tetânico.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR profunda, na região deltoide ESQUERDO. 

A dTpa tipo adulto deve ser administrada com cautela em indivíduos com trombocitopenia ou algum 
distúrbio de coagulação, pois nesses casos pode ocorrer sangramento após uso intramuscular. Deve-se 
aplicar pressão firme (sem fricção) no local da injeção por pelo menos 2 minutos e pode-se aplicar com-
pressa fria antes e depois da injeção, porém é imprescindível uma avaliação médica anterior à vacinação.

A vacina dTpa tipo adulto pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas ou medica-
mentos, procedendo-se as administrações com seringas diferentes em locais anatômicos diferentes.

OBSERVAÇÕES 

•	 A dTpa tipo adulto pode ser administrada em qualquer momento durante a gravi-
dez, mas a vacinação mais próxima do parto, durante o 3º trimestre, proporciona 
a maior concentração de anticorpos maternos para serem transferidos ao feto; 

•	 Após	a	administração	de	dTpa	tipo	adulto,	é	necessário	um	mínimo	de	02	semanas	
para gerar uma resposta imune máxima para os antígenos da vacina; 

•	 O transporte ativo da imunoglobulina IgG materna não acontece substancialmente 
antes	das	30	semanas	de	gestação.	Nas	mulheres	imunizadas	durante	o	1º	ou	2º	
trimestre foi observado que estas tinham baixos níveis de anticorpos no momento 
do parto. 

4.14 VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

COMPOSIÇÃO

A vacina é produzida a partir do cultivo de uma cepa atenuada do vírus da febre amarela designada 
17D, subcepa 17DD, em ovos embrionados de galinhas livres de agentes patogênicos. Tem como ex-
cipientes a sacarose, o glutamato de sódio, o sorbitol, a eritromicina e a canamicina.

APRESENTAÇÃO

Forma liofilizada em frascos multidoses – 5, 10 ou 50 doses.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura entre +2°C e +8°C e ser utilizada até:

• 04 horas após a diluição nos frascos de 50 doses;

• 06 horas nos frascos de 05 e 10 doses.
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CONTRAINDICAÇÕES:

• Nos casos de alergia grave a proteína de ovo, nos imunodeprimidos e nas crianças abaixo de 06 
meses de idade, nos pacientes HIV positivo sintomáticos, em terapia imunossupressora, porta-
dores de doenças autoimunes;

• Nos que apresentam doença neurológica, recomenda-se precaução e os que apresentam doen-
ça febril aguda é indicado adiar a vacinação.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Quadro 6 – Orientações para a Vacinação contra febre amarela para residentes em área com recomendação da 
vacina ou viajantes para essa área

INDICAÇÃO ESQUEMA

9 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias 1 dose aos 9 meses e 1 dose de reforço aos 4 anos de 
idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

A partir de 5 anos, com uma dose antes 
de completar 5 anos

1 dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias 
entre as doses.

A partir de 5 anos, que nunca foram 
vacinas ou sem comprovante

1 dose e 1 dose de reforço, 10 anos após a 
administração dessa dose.

A partir dos 5 anos, com 2 doses da 
vacina Considerar vacinado. Não administrar nenhuma dose.

60 anos e mais, que nunca foram 
vacinadas ou sem comprovante

O médico deverá avaliar o benefício/risco da vacinação, 
levando em conta o risco da doença e o risco de eventos 

adversos nessa faixa etária e/ou decorrentes de 
comorbidades.

Viajantes

Viagens internacionais: seguir as recomendações do 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Viagens para áreas com recomendação de vacina 
no Brasil: vacinar, de acordo com as normas do PNI, 

pelo menos 10 dias antes da viagem, no caso de 
primovacinação. O prazo de 10 dias não se aplica no 

caso de revacinação. 

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via SUBCUTÂNEA, região deltoide ESQUERDA. 
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PARTICULARIDADES

Segundo Instrução Normativa da Portaria nº 1498/2013, a vacina contra febre amarela está indicada 
para os residentes das áreas com recomendação para vacinação (ACRV) ou para viajantes que se 
desloquem para essas áreas, com vacinação, no mínimo, 10 dias antes da viagem. Vide mapa a seguir 
com as regiões consideradas ACRV ou acesse www.saude.gov.br/svs.

Figura 3 – Mapa ilustrativo das ACRV 2014

Para viajantes que se dirigem para países com exigência de vacinação contra febre amarela, deve-se 
promover a vacinação e providenciar a EMISSÃO do Certificado Internacional de Vacinação e Profila-
xia (CIVP). No município do Rio de Janeiro, temos referências para realização desse serviço, conforme 
Quadro 3, anteriormente citado.

http://www.saude.gov.br/svs
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Quadro 7 – Unidades emissoras de Certificado Internacional de Certificado Internacional (CIVP) – febre amarela

CAP UNIDADE ENDEREÇO TELEFONES DIAS / HORÁRIOS

1.0 Centro Especial de Vacinação 
Dr. Álvaro Aguiar

Rua Evaristo da Veiga, 
16 – Centro 2524-6977  2ª a 6ª feira: 8h às 20h

sábados: 8h as 12 h

2.1

CSF Rinaldo de Lamare Av. Niemeyer, 776 – 
São Conrado 3324-2487 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

CMS Píndaro de Carvalho 
Rodrigues

Rua Padre Leonel 
Franca, s/nº – Gávea, 

(ao lado do planetário)

2274-2989 
2274-2933 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

3.1

CSF Felippe Cardoso Av. Nossa Srª da 
Penha, 42 – Penha 3977-7661 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

Anvisa Galeão Aeroporto Galeão – 
Terminal 2

3398-2108 
 3398-2377 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

3.2 CMS Milton Fontes Magarão Rua Amaro Cavalcanti, 
1.387 – Eng. de Dentro

3111-6710 
3111-6709 2ª a 6ª feira: 8h às 17h

Elaborado pela CPI/SVS/SUBPAV/S

Para emissão do CIVP é necessário:

Apresentação do Cartão Nacional de Vacinação preenchido corretamente com: data da administração 
da vacina, lote da vacina, assinatura do profissional que realizou e identificação da unidade de saúde.

Apresentação de documento de identidade oficial com foto (carteira de identidade, passaporte, car-
teira de motorista válida, etc.) ou certidão de nascimento.

Comparecer a um Centro de Orientação de Viajantes pessoalmente. É possível agilizar o atendimen-
to solicitando ao usuário que o mesmo faça seu pré-cadastro com informações pessoais no site da 
Anvisa www.anvisa.gov.br/viajante, clicando em “Cadastrar Novo”. 

OBSERVAÇÕES 

•	 A imunogenicidade da vacina febre amarela 17DD nos estudos clínicos tem sido 
excelente, com indução de soroconversão em aproximadamente 100% dos vaci-
nados acima de nove meses de idade;

•	 A segurança da vacina é muito maior na revacinação do que com a primeira dose, 
não	havendo	registros	de	eventos	adversos	graves	(exceto	anafilaxia)	relaciona-
dos à revacinação;

•	 Pode ser administrada concomitantemente com todas as vacinas do calendário 
atual, desde que em sítios separados. Exceto com vacina tríplice viral em crianças 
entre	1	ano	até	1	ano,	11	meses	e	29	dias,	onde	recomenda-se	intervalo	de	30	dias	
entre	as	vacinas,	obrigatoriamente	(NI	nº	20/2014	CGPNI/DEVIT/SVS/MS);

•	 A	vacina	febre	amarela	não	está	indicada	para	gestantes	e	mulheres	que	estejam	
amamentando,	devendo	a	vacinação	ser	adiada	até	a	criança	completar	6	meses	
de idade. Na impossibilidade de adiar, avaliar o benefício pelo risco;

•	 Em	caso	de	mulheres	que	estejam	amamentando	e	receberam	a	vacina,	o	aleita-
mento	materno	deve	ser	suspenso	por	28	dias	após	a	vacinação	(mínimo	de	15	dias).

http://www.anvisa.gov.br/viajante
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4.15 VACINA CONTRA HEPATITE A INATIVADA

COMPOSIÇÃO

A vacina contra hepatite A é preparada a partir de vírus da hepatite A da cepa HM 175, cultivados 
em células diplóides humanas MRC5, purificados e inativados com formaldeído e adsorvido em hi-
dróxido de alumínio. Excipientes: hidróxido de alumínio, fenoxietanol, polissorbato 20, aminoácidos, 
fosfato dissódico, fosfato monopotássico, cloreto de sódio, cloreto de potássio e água para injeção.

APRESENTAÇÃO

Em seringa com 1 dose individual com antígenos virais inativados da hepatite A (25UI). 

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre +2°C a +8°C. NÃO deve ser congelada.

Na armazenagem, o conteúdo pode apresentar um depósito branco fino com camada superior inco-
lor límpida. Deve-se agitar bem a seringa antes da aplicação da vacina para obtenção de uma suspen-
são branca, ligeiramente opaca com distribuição uniforme.

CONTRAINDICAÇÕES

Na presença de história de anafilaxia a algum componente da vacina.

Algumas precauções: 

• Indivíduos com distúrbio de coagulação sanguínea ou em tratamento com anticoagulan-
tes, a vacina deve ser administrada com cautela; 

• Por conter traços de neomicina, a VHA deve ser administrada com cuidado em pacientes 
com conhecida hipersensibilidade a este antibiótico;  

• A vacina contra hepatite A só deve ser usada durante a gravidez e lactação se estritamente 
necessário e com orientação médica;

• A administração da VHA deve ser adiada em indivíduos apresentando doença febril aguda 
grave. A presença de infecção leve, sem gravidade, não é motivo para postergar a vacinação.

DOSE E ESQUEMA 

Cada dose corresponde a 0,5ml. Crianças de 15 meses a menores de 2 anos.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR, no vasto lateral da coxa ESQUERDA em crianças de 15 meses 
até menores de 02 anos. 

OBSERVAÇÕES

Em situação de surtos da doença, conforme critérios epidemiológicos, recomenda-se 
vacinação de bloqueio em crianças e adultos, com contato direto com a fonte ou ori-
gem da contaminação. Nessa situação, orienta-se entrar em contato com a Coordena-
ção do Programa de Imunizações para solicitar liberação da vacina para bloqueio, nos 
telefones:	3971-1762	ou	3971-1755.
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4.16 VACINA HPV QUADRIVALENTE

COMPOSIÇÃO

O Ministério da Saúde adquiriu a vacina papilomavírus humano quadrivalente do laboratório MSD/
Instituto Butantan. Trata-se de uma vacina composta pelos subtipos HPV 6, 11, 16 e 18. Excipientes: 
adjuvante sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo (225 microgramas de Al), cloreto de sódio, 
L-histidina, polissorbato 80, borato de sódio e água para injetáveis. 

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola unidose em caixas contendo 10 frascos.

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre + 2°C a + 8°C. NÃO deve ser congelada.

A vacina deve ser usada conforme fornecida, não sendo necessária qualquer diluição ou reconsti-
tuição. Após aberto, mesmo que por qualquer motivo a dose não tenha sido administrada, o frasco 
e todo seu conteúdo deverão ser descartados conforme normas técnicas vigentes constantes do 
Manual de Procedimentos para Vacinação.

CONTRAINDICAÇÕES

• Com hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes da vacina; 

• Com história de hipersensibilidade imediata grave a levedura;  

• Que desenvolveram sintomas indicativos de hipersensibilidade grave após receber uma dose da 
vacina HPV;

• A vacina não é indicada em gestantes, uma vez que não há estudos conclusivos em mulheres 
grávidas até o presente momento; 

• Se a menina vacinada engravidar após o início do esquema vacinal, as doses subsequentes de-
verão ser adiadas até o período pós-parto. Caso a vacina seja administrada inadvertidamente 
durante a gravidez, nenhuma intervenção adicional é necessária, somente o acompanhamento 
pré-natal adequado.

Como precauções: 

• Doença febril aguda grave: a administração da vacina HPV deve ser adiada em caso de do-
ença febril aguda grave;

• Doenças agudas intensas ou moderadas: a administração da vacina HPV deve ser adiada 
em caso de doenças agudas intensas ou moderadas;

• Trombocitopenia: a vacina deve ser administrada com precaução em meninas com trom-
bocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação pelo risco de ocorrer sangramento ou 
hematoma após a injeção intramuscular. Nessa situação, usa-se a técnica em Z; 

• Imunossupressão: a imunossupressão por doença ou medicamentos não contraindica a 
vacinação; 

• Administração simultânea com outras vacinas: a vacina HPV pode ser administrada simultane-
amente com outras vacinas dos Calendários Nacional de Vacinação do PNI, sem interferências 
na resposta de anticorpos a qualquer uma das vacinas. Quando a vacinação simultânea for 
necessária, devem ser utilizadas agulhas, seringas e regiões anatômicas distintas. 
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DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Em 2014 a vacina foi implantada para meninas de 11 a 13 anos de idade; a partir de 2015, foi estendi-
da para as adolescentes entre 9 e 13 anos de idade e a partir de 2016, aos 9 anos de idade (sujeito a 
alterações de faixa etária pelo Ministério da Saúde).

O esquema vacinal, a partir de 2016, será composto por 2 (duas) doses (0 e 6 meses), não sendo ne-
cessária a administração da terceira dose, inicialmente prevista.

“Os estudos recentes mostram que o esquema com 2 (duas) doses apresenta uma res-
posta de anticorpos em meninas saudáveis de 9 a 14 anos de idade não inferior quando 
comparada com a resposta imune de 15 a 25 anos que receberam 3 doses” (Nota Infor-
mativa nº 149, de 2015/ CGPNI/DEVIT/SVS/MS).

OBSERVAÇÕES

A	partir	de	2015,	a	vacina	contra	HPV	também	passou	a	ser	ofertada,	em	todas	as	UBS	
e	CRIEs,	para	as	mulheres	de	14	a	26	anos	de	idade	vivendo	com	HIV.	Esta	população	
foi incorporada como prioritária, considerando que as complicaçãoes decorrentes do 
HPV	ocorrem	com	mais	frequência	em	pacientes	portadores	de	HIV	e	da	síndrome	de	
imunodeficiência	adquirida	(aids):	

•	 O	esquema	vacinal	para	essa	população	é	composto	por	3	doses	(0,2	e	6	meses),	
independente	de	CD4	e	preferencialmente	em	terapia	antirretroviral;

•	 A	vacinação	desse	grupo	está	disponível	em	todas	as	UBS	e	CRIEs.	No	entanto,	
mantém-se	a	necessidade	de	prescrição	médica	para	mulheres	vivendo	com	HIV,	
que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR, na região deltoide ESQUERDO.

OBSERVAÇÕES

Eventos locais mais comuns: dor, vermelhidão e edema no local da aplicação, geral-
mente	de	intensidade	leve,	não	se	prolongando	por	mais	de	24	horas	desaparecendo	
espontaneamente. 

Eventos sistêmicos: cefaleia, febre de 38°C ou mais e síncope. 

4.17 VACINA CONTRA RAIVA HUMANA

COMPOSIÇÃO

Vacinas de cultivo celular são mais potentes e seguras. São produzidas em cultura de células (diploi-
des humanas, células Vero, células de embrião de galinha, etc.) com cepas de vírus Pasteur (PV) ou 
Pittman-Moore (PM) inativados pela betapropiolactona.

APRESENTAÇÃO

São apresentadas sob a forma liofilizada acompanhada de diluente em unidose.



31

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre +2°C a +8°C, até o momento de sua aplicação, observando o prazo 
de validade do fabricante.

CONTRAINDICAÇÕES

A vacina não tem contraindicação (gravidez, mulheres lactantes, doença intercorrente ou outros tra-
tamentos e outras vacinas do Calendário), considerando-se a gravidade e a evolução fatal da doença.

Como precaução:

• Quando o usuário estiver fazendo uso de corticoide e/ou imunossupressores, suspenda o tra-
tamento logo que iniciar o esquema de vacinação e retorno logo após completar o esquema.

DOSE E ESQUEMA

Cada dose corresponde a 1,0ml. 

O número de doses varia de acordo com a avaliação do animal e gravidade do ferimento: mínimo de 
2 doses, para cães e gatos observáveis; máximo de 5 doses, com ou sem aplicação concomitante de 
soro antirrábico, para animais não observáveis ou silvestres.   

Esquema pré-exposição:

Quando indicada, o esquema é de 03 doses: no dia 0 (zero), no 7º e no 28º dias. O con-
trole sorológico é uma exigência básica para a correta avaliação do indivíduo vacinado.

Esquema pós-exposição: vide Quadro 8.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicar por via INTRAMUSCULAR, na região do deltoide ou vasto lateral da coxa DIREITA. Em crianças até 
2 anos de idade, está indicado o vasto lateral da coxa. A vacina não deve ser aplicada na região glútea.

OBSERVAÇÕES

É indicada para prevenção em indivíduos expostos ao risco permanente de contrair 
o	vírus	da	raiva	(veterinários,	profissionais	de	abatedouros,	laboratório	de	virologia,	
petshops,	etc.)	e	nos	casos	de	pessoas	que	são	agredidas	por	animais	suspeitos,	sa-
dios que não podem ser observados, mortos ou desaparecidos e silvestres.

O nível sérico considerado protetor é de 0,5UI/ml.

Quadro 8 – Unidades que realizam o primeiro atendimento do Programa de Profilaxia da Raiva Humana

DVS UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO TELEFONE E-MAIL

1.0 CMS Oswaldo Cruz Avenida Henrique 
Valadares, 151 – Centro

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h 2224-4335 poc@rio.rj.gov.br / 

vigpoc@gmail.com

1.0 UIS Manoel Arthur 
Villaboim

Praça bom Jesus, 40 – 
Ilha de Paquetá

Todos os dias 
de 8h às 17h

3397-0123
Ramal 30 uismav@rio.rj.gov.br

2.1 CMS Manoel José 
Ferreira

R. Silveira Martins, 161 
– Catete

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

2225-2291 cmsmjferreira@rio.rj.gov.br
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DVS UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO TELEFONE E-MAIL

2.1 CMS João Barros 
Barreto

Rua Tenreiro Aranha,
s/nº – Copacabana

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8h 
às 12h

3208-5367 cmsjbarreto@rio.rj.gov.br

2.1 CMS Píndaro de 
Carvalho Rodrigues

Av Padre Leonel Franca, 
s/nº – Gávea

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

2274-2989 cmspcrodrigues@rio.rj.gov.br

2.1 CMS Dom Helder 
Camara

Rua Voluntários da 
Pátria, 136 – Botafogo

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

2535-9788
2535-9880

cmsdomheldercamara@vivario.
org.br

2.1 CF Rinaldo de 
Lamare

Av. Niemeyer, 776 – São 
Conrado

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3339-5631 svsrocinha@gmail.com

2.2 CMS Heitor Beltrão Rua Desembargador 
Isidro, 144 – Tijuca

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

2288-4382 cmshbeltrao@rio.rj.gov.br

3.1 CMS Necker Pinto Estrada Rio Jequia, 428 
– Ilha do Governador

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3367-5304 cmsnpinto@rio.rj.gov.br

3.1 CF Felipe Cardoso Avenida Nossa Senhora 
da Penha, 42 – Penha

2ª a 6ª feira de 
8h às 19h

sábados de 8 
às 12h

3977-7661 cffelipecardoso@vivacomunidade.
org.br

3.1 CF Zilda Arns Estrada Itarare, 951 – 
Ramos

2ª a 6ª feira de 
8h às 19h

sábados de 8 
às 12h

2270-7989 cfzildaarns@smsdc.rio.rj.gov.br

3.1 CMS Nagib Jorge 
Farah

Praça Soldado Michel 
Cheib, s/nº – Jardim 

América

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3357-7018
3357-7006 cmsnagib@vivario.org.br

3.1 PC José Paranhos 
Fontenelle

Rua Leopoldina Rego, nº 
700 – Penha

2ª a 6ª feira de 
8h às 18h

sábados de 8 
às 12h

3111-6932
2573-7626 pjosefontenele@vivario.org.br

3.1 CMS Américo 
Veloso

Rua Gérson Ferreira, 
100 – Ramos

2ª a 6ª feira de 
8 às 17h

sábados de 8 
às 12h

2573-7235
2573-7187 cmsamericoveloso@vivario.org.br

3.2 CMS Milton Fontes 
Magarão

Av Amaro 
Cavalcanti,1387 – 

Engenho de Dentro

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h 3111-6710 cmsmfmagarao@rio.rj.gov.br

3.2 Policlínica 
Rodolpho Rocco

Estrada Ademar 
Bebiano, 339 – Del 

Castilho

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h 3884-9055 svsxiira@yahoo.com.br

3.3 CMS Clementino 
Fraga Rua Caicara, 514 – Irajá 2ª a 6ª feira de 

8h às 17h 2482-7242 cmscfraga@rio.rj.gov.br  /
svsclementino@gmail.com

3.3 CMS Augusto 
Amaral Peixoto

Rua Jorn Hermano 
Requião, 447 – 

Guadalupe

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3015-2732 paap@rio.rj.gov.br  /
svsxxii@gmail.com

4.0 Hospital Municipal 
Lourenço Jorge

Av Ayrton Senna, 2000 – 
Barra da Tijuca

Todos os dias 
atendimento 

24h
3111-4765 hmljorge@rio.rj.gov.br
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DVS UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO TELEFONE E-MAIL

4.0
CMS Jorge 

Saldanha Bandeira 
de Melo

Avenida Geremario 
Dantas, 135 – Tanque

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3392-0715 cmsjsbmello@rio.rj.gov.br  /
cmsjsbmellovigsaude@gmail.com

5.1 CMS Waldyr Franco Praca Cecilia Pedro, 60 
– Bangu

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3338-1629 svscap51@gmail.com

5.1 CMS Masao Goto Av Carlos Pontes, s/n – 
Sulacap

2ª a 6ª feira de 
8h às 20h

sábados de 8 
às 12h

3111-6201 svsmasaogoto@gmail.com

5.2 CMS Belizário 
Penna

Rua Franklin, 29 – 
Campo Grande

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3394-2418 cmsbpenna@rio.rj.gov.br

5.2 CMS Dr. Alvimar 
Carvalho

Rua Soldado Eliseu 
Hipólito, s/nª – Pedra de 

Guaratiba

2ª a 6ª feira de 
8h às 19h

sábados de 8 
às 12h

3404-7799 psacarvalho@smsdc.rio.rj.gov.br

5.3 PC Lincoln de 
Freitas Filho

Rua Alvaro Alberto, 601 
– Santa Cruz

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3395-1351 cmslffilho@rio.rj.gov.br / 
vigilanciaemsaude19@gmail.com

5.3 CF Ilzo Motta de 
Mello

Avenida Cesário de 
Melo, 11485 – Paciência

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3395-6771 psfilzo@gmail.com

5.3 CF Valéria Gomes 
Esteves

Rua Vitoria Regia, 
Quadra 4 – Sepetiba

2ª a 6ª feira de 
8h às 17h

sábados de 8 
às 12h

3158-1733 psfcap53@rio.rj.gov.br / 
psfbglobo@gmail.com

Observações:

O soro antirrábico só será aplicado com a apresentação da cópia da ficha de investigação preenchida 
em um Polo de 1º Atendimento. No MRJ os hospitais que fazem a administração do soro são:

• Hospital Municipal Pedro II - Rua do Prado, 325 – Santa Cruz / Tel.: 3395-0451;

• Hospital Municipal Souza Aguiar - Praça da República, 111 – Centro / Tel.: 3111-2603;

• Hospital Municipal Lourenço Jorge - Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca / Tel.: 3111-4765.
Elaborado por: SVS/SUBPAV/S

4.18 VACINA CONTRA INFLUENZA

COMPOSIÇÃO

Segundo recomendação da OMS do hemisfério sul a vacina influenza é composta por cepas do vírus 
Myxovirus influenzae (fragmentada e inativada), trivalente, contendo antígenos equivalentes à:

• Vírus similar ao vírus influenza A / cepa H1N1;

• Vírus similar ao vírus influenza A/ cepa H3N2;

• Vírus similar ao vírus influenza B/ cepa definida para o ano.
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São cultivados em ovos embrionados de galinha, contendo traços de neomicina ou polimixina, gen-
tamicina e o timerosal como conservante.

APRESENTAÇÃO

São apresentadas sob a forma líquida em frasco unidose ou multidoses.

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Conservar em temperatura entre +2°C a +8°C, até o momento de sua aplicação, observando o prazo 
de validade do fabricante. NÃO PODE SER CONGELADA.

• A vacina influenza do Laboratório Sanofi Pasteur – França: no máximo até 7 (sete) dias;

• A vacina influenza do Laboratório Sanofi Pasteur (EUA): até 7 dias após abertura do frasco;

• A vacina influenza do Instituto Butantan: até 7 dias após abertura do frasco.

CONTRAINDICAÇÕES

• menores de 6 meses de idade.

• indivíduos que, após o recebimento de qualquer dose anterior, apresentaram hipersensibilidade 
imediata (anafilaxia).

Como precauções: 

• Em caso de ocorrência de Guillain-Barré no período de até 6 semanas após a dose anterior, 
recomenda-se realizar avaliação médica criteriosa sobre o benefício e o risco da vacinação;

• Em indivíduos com história de anafilaxia prévia ou alergia grave relacionada ao ovo de galinha 
e seus derivados, a vacinação deve ser feita em ambiente hospitalar, após avaliação médica.

DOSE E ESQUEMA

A vacinação é anual, devido às mudanças das características dos vírus influenza consequentes da 
diversidade antigênica e genômica a cada ano.  O Quadro 9 detalha o esquema de vacinação e via de 
administração para as crianças que estarão recebendo a vacina pela primeira vez.

Quadro 9 – Esquemas da vacina contra influenza conforme as diversas idades

Idade Número de 
doses Volume (ml) Intervalo

6 meses a 2 anos de idade 02 doses 0,25
Mínimo de 3 semanas e 

operacionalmente 30 dias 
após a 1ª dose

3 a 8 anos 02 doses 0,5
Mínimo de 3 semanas e 

operacionalmente 30 dias 
após a 1ª dose

≥9 anos e adultos Dose única 0,5 –

*Crianças < 9 anos, ao receberem a vacina pela 1ª vez, requerem duas doses com intervalo de 4 a 6 semanas. Apenas uma 
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dose anual é suficiente nas vacinações subsequentes.    

Fonte: Ministério da Saúde – Manual de Procedimentos para Vacinação, 2014.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicar por via INTRAMUSCULAR, na região do deltoide ou vasto lateral da coxa DIREITA. Em crianças 
até 2 anos de idade, está indicado o vasto lateral da coxa. A vacina não deve ser aplicada na região glú-
tea.  Recomenda-se a administração da vacina por via subcutânea em pessoas que apresentam dis-
crasias sanguíneas ou estejam utilizando anticoagulantes orais.  Para estas situações, recomenda-se 
utilizar a vacina do laboratório Sanofi Pasteur produzida na França.

OBSERVAÇÕES

•	 A	vacina	contra	influenza	é	recomendada	durante	o	período	de	Campanha	de	Va-
cinação	para	grupos	mais	vulneráveis:	idosos,	crianças	de	6	meses	a	menores	de	5	
anos,	gestantes,	puérperas,	trabalhadores	da	saúde,	doentes	crônicos,	população	
indígena, população prisional;

•	 De acordo com a Anvisa, que aprova o regulamento técnico de procedimentos 
hemoterápicos,	é	orientado	que	sejam	tornados	inaptos	temporariamente,	pelo	
período	de	48	horas,	os	candidatos	elegíveis	à	doação	que	tiverem	sido	vacinados	
contra	influenza.
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5. imunobiológicos especiais

5.1 Vacina inaTiVaDa conTRa poliomieliTe – Vip

composiÇÃo

Foi desenvolvida pelo Dr. Jonas Salk e liberada para uso em 1955. Trata-se de vacina trivalente de 
potência aumentada, que contém poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 obtidos em cultura celular e inativados 
por formaldeído. Pode conter traços de estreptomicina, neomicina, polimixina e 2-fenoxietanol como 
conservante. 

apResenTaÇÃo

É apresentada sob a forma de solução injetável, em doses individuais ou frascos multidoses.

inDicaÇÕes especiais

•	 Crianças	imunodeprimidas	(com	deficiência	imunológica	congênita	ou	adquirida)	não	vacinadas	
ou que receberam esquema incompleto de vacinação contra poliomielite;

•	 Crianças que estejam em contato domiciliar ou hospitalar com pessoa imunodeprimida;

•	 Pessoas	submetidas	a	transplante	de	órgãos	sólidos	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(me-
dula	óssea);

•	 Recém-nascidos e lactentes que permaneçam internados em unidade neonatal por ocasião da 
idade de vacinação contra a poliomielite;

•	 Crianças	com	história	de	paralisia	flácida	associada	a	vacina,	após	dose	anterior	de	VOP.

nota

•	 Filhos	de	mãe	HIV	positivo	antes	da	definição	diagnóstica	e	crianças	com	HIV/aids	
devem	receber	a	VIP	e,	quando	não	disponível	esta	vacina,	deve-se	utilizar	a	VOP.

conTRainDicaÇÕes

Qualquer	pessoa	que	já	apresentou	quadro	de	reação	alérgica	grave	a	uma	vacinação	anterior	com	
VIP	ou	indivíduo	portador	de	alergia	grave	(anafilaxia)	a	qualquer	componente	da	vacina.

Dose e esQuema

Cada dose corresponde a 0,5ml, a partir de 2 meses de idade.

Esquema	básico:	3	(três)	doses.

O	intervalo	entre	as	doses	é	de	60	dias,	mínimo	de	30	dias,	sendo	que	nos	primeiros	6	meses	de	idade	
o	intervalo	mínimo	só	é	recomendado	se	o	indivíduo	estiver	sob	risco	iminente	de	exposição	a	circu-
lação	viral,	como,	por	exemplo,	pessoas	que	se	deslocarão	a	regiões	endêmicas	ou	em	situações	de	
surto da doença. A começar de 2012, o Brasil adotou o esquema sequencial para crianças sadias, de 
duas	doses	de	VIP	aos	2	e	4	meses	com	intervalo	de	60	dias,	completar	esquema	de	vacinação	com	a	
vacina	poliomielite	oral	(VOP)	aos	6	meses	para	crianças	hígidas.

•	 ReFoRÇos: o	primeiro,	aos	15	(quinze)	meses;	o	segundo	reforço	aos	4	(quatro)	anos	de	idade.



2

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR. Entretanto a via subcutânea também pode ser usada em situ-
ações	especiais,	nos	casos	de	discrasias	sanguíneas,	por	exemplo.	

O	 local	de	aplicação	preferencial	para	 injeção	 intramuscular	em	crianças	até	2	anos	de	 idade	é	o	
músculo vasto-lateral da coxa DIREITA, e para crianças maiores e adultos, o músculo deltoide.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2	a	+8°C.	O	prazo	de	validade	é	indicado	pelo	laboratório	e	deve	
ser	rigorosamente	respeitado.

obseRVaÇÕes

•	 A	VIP	pode	ser	administrada	simultaneamente	com	qualquer	outra	vacina	reco-
mendada	pelo	Programa	Nacional	de	Imunizações;	

•	 Em	caso	de	administração	concomitante,	utilizar	diferentes	sítios,	seringas	e	agulhas;

•	 Em	caso	de	doenças	febris	agudas	moderadas	ou	graves,	recomenda-se	adiar	a	
vacinação	até	a	resolução	do	quadro,	com	o	intuito	de	não	se	atribuir	a	vacina	as	
manifestações	da	doença;	

•	 Pode	ser	administrada	a	uma	criança	com	diarreia.

5.2 Vacina conTRa HepaTiTe b (VHb)

composiÇÃo

Vacina	inativada	e	recombinante	contendo	o	gene	para	HBsAg	no	interior	de	uma	levedura.	Contém	
hidróxido	de	alumínio	e	timerosal.

apResenTaÇÃo

É	apresentada	em	frasco	solução	líquida	5	ou	10ml	(multidoses).

conseRVaÇÃo Da Vacina

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C.	A	vacina	é	comprometida	quando	sofre	congelamento.	
Não	precisam	ser	desprezadas	depois	de	abertas,	podendo	ser	utilizadas	até	o	consumo	de	todo	o	
conteúdo	do	frasco,	desde	que	respeitadas	as	condições	de	higiene	e	conservação.

O	prazo	de	validade	especificado	pelo	fabricante	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

inDicaÇÕes especiais

Vacinas para indivíduos suscetíveis

•	 Pessoas	vivendo	com	HIV/aids;

•	 Asplenia antômica ou funcional e doenças relacionadas;

•	 Convívio	domiciliar	contínuo	com	pessoas	portadoras	de	VHB;

•	 Doadores	de	órgãos	sólidos	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);
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•	 Imunodeficiência	congênita	ou	adquirida;

•	 Diabetes mellitus;

•	 Doadores	de	sangue;

•	 Doenças autoimunes;

•	 Fibrose	cística	(mucoviscidose);

•	 Portadores de hepatopatias crônicas e hepatite C;

•	 Portadores	de	doenças	renais	crônicas/	diálise/	hemodiálise/	síndrome	nefrótica;

•	 Transplantados	de	órgãos	sólidos	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);

•	 Vítimas	de	violência	sexual;

•	 Vítimas	de	acidentes	com	material	biológico	positivo	ou	fortemente	suspeito	de	infecção	por	VHB;

•	 Comunicantes	sexuais	de	portadores	de	HVB;

•	 Potenciais	receptores	de	múltiplas	transfusões	de	sangue	ou	politransfundidos;

•	 Doença	de	depósito.

conTRainDicaÇÕes

•	 Anafilaxia	prévia	a	qualquer	componente	da	vacina;

•	 Púrpura	trombocitopênica	pós-vacinal.

Doses e esQuemas

Imunoprofilaxia pré-exposição

O	esquema	habitual	para	imunocompetentes	consiste	em	03	doses,	com	intervalos	de	um	mês	entre	
a	primeira	e	a	segunda	dose	e	seis	meses	entre	a	primeira	e	a	terceira	doses	(0,	1	e	6	meses).	O	Brasil	
adota	hoje	para	o	esquema	básico	de	vacinações	de	quatro	doses,	a	primeira	de	hepatite	B	monova-
lente	ao	nascimento,	o	mais	precocemente	possível,	nas	primeiras	24	horas,	preferencialmente	nas	
primeiras	12	horas	após	o	nascimento,	e	as	demais	na	forma	de	vacina	penta	(DTP,	Hib,	HB)	aos	2,	4	e	
6	meses.	Para	as	demais	idades	adota-se	o	esquema	de	três	doses,	ao	zero,	1	e	6	meses.

Prematuros	menores	de	33	semanas	ou	2.000g	deverão	receber	uma	dose	extra	com	2	meses	de	ida-
de	(0,	1,	2	e	6	meses).	Os	pacientes	suscetíveis	ao	vírus	da	hepatite	B	pertencentes	a	grupos	especiais	
devem ser vacinados no Crie, caso já não tenham sido em outros serviços. Apresenta as doses e os 
esquemas	para	os	renais	crônicos	e	hemodialisados,	conforme	quadros	a	seguir.
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Quadro 1 – Vacinação contra hepatite B em outros grupos especiais

Condição Dose/ esquema Sorologia pós-vacinação

Fibrose cística. 3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Não é necessária.

Hepatopatia crônica, portadores 
de	VHC.

3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Sim

Diabetes mellitus. 3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Sim

Doenças	de	depósito	tais	
como Gaucher, Nieman Pick, 

Mucopolissacaridoses tipo I e II, 
Glicogenoses.

3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Não é necessária.

Transplante	de	órgãos	sólidos	e	
pacientes com neoplasias e ou 
que necessitem quimioterapia, 
radioterapia, corticoterapia e 
outras	imunodeficiências.

4	doses	com	o	dobro	da	
dose para a idade, com 

esquema	de	0/1/2	e	6	a	12	
meses. 

Sim

Transplantados	de	medula	óssea. 3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Sim

Asplenia anatômica ou funcional, 
hemoglobinopatia	e	outras	

condições	associadas	à	disfunção	
esplênica.

3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Não é necessária.

Pacientes com doenças 
hemorrágicas	e	politransfundidos.

3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Sim

Profissionais	de	saúde. 3 doses com esquema de 
0/1/6	meses. Sim

Renais crônicos, pré-diálise.
4	doses	com	o	dobro	da	
dose para a idade com 

esquema	de	0/1/2/6	meses.

Sim. Repetir esquema para os não 
reagentes.

Renais crônicos, hemodialisados.
4	doses	com	o	dobro	da	

dose para a idade, esquema 
de	0/1/2/6	meses.

Sim. Repetir esquema para os não 
reagentes.	Retestar	anualmente	

e	fazer	reforço	para	os	que	
apresentarem títulos menores que 

10UI/ml	na	retestagem.

Fonte:	Ministério	da	Saúde	–	Manual	dos	Centros	de	Referência	para	Imunobiológicos	especiais,	4ª	edição,	2014

Imunoprofilaxia pós-exposição

•	 Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B: 

	» Crianças	a	termo	de	mães	AgHBs	positivo:	receber vacina contra hepatite B e imu-
noglobulina	anti-hepatite,	administradas	em	grupos	musculares	separados.	Ambas	
devem	ser	realizadas	o	mais	precocemente	possível,	preferencialmente	nas	primeiras	
12	a	24	horas	de	vida.	Sendo	que	o	prazo	máximo	para	imunoglobulina	anti-hepatite	B	
nesse	caso	é	de	7	dias	após	o	parto;

“Nessas	condições	a	proteção	conferida	contra	transmissão	no	momento	do	parto	é	de	
praticamente	100%.	A	vacinação	isolada	nas	primeiras	12	horas	após	o	nascimento	é	al-
tamente	eficaz	na	prevenção	vertical	do	VHB;	é	possível	que	a	adição	de	imunoglobulina	
confira	uma	pequena	proteção	adicional.”

BRASIL, 2008 
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	» Crianças	nascidas	de	mãe	com	perfil	sorológico	desconhecido: receber somente a 
vacina contra hepatite B;

	» Crianças	pré-termo,	com	idade	gestacional	menor	que	33	semanas	ou	peso	menor	
que	2.000g:  receber vacina e IGHAHB, e uma dose extra de vacina aos 2 meses de 
idade, além das recomendadas acima.

obseRVaÇÃo 

O	aleitamento	materno	não	é	contraindicado	para	filhos	de	mãe	AgHBs	positivo,	se	
eles	tiverem	recebido	imunoprofilaxia	adequada.

•	 Acidentes	com	material	biológico	positivo	ou	fortemente	suspeito	de	infecção	por	VHB
Quadro 2 – Recomendações para profilaxia de hepatite B após exposição ocupacional a material biológico* 

Situações vacinal 
e sorológica do 
profissional de 
saúde exposto

Paciente-fonte

AgHBs positivo AgHbs negativo AgHbs desconhecidos 
ou não testado

Não-vacinado. IGHAHB + iniciar 
vacinação. Iniciar vacinação. Iniciar vacinação.

Com vacinação 
incompleta. 

IGHAHB + completar 
vacinação. Completar vacinação. Completar vacinação.

Previamente vacinado. – – –

Com resposta 
vacinal conhecida e 

adequada	(≥	10UI/ml).

Nenhuma medida 
específica.

Nenhuma medida 
específica.

Nenhuma medida 
específica.

Sem resposta vacinal 
após	a	1ª	série														

(3	doses).

IGHAHB	+	1ª	dose	da	
vacina contra hepatite 
B ou IGHAHB (2 doses 

com intervalo de 1 mês 
entre	as	doses).

Iniciar nova série de 
vacina	(3	doses).

Iniciar nova série de 
vacina	(3	doses).

Sem resposta vacinal 
após	2ª	série	(6	doses).

IGHAHB (2 doses com 
intervalo de 1 mês 
entre	as	doses).

Nenhuma medida 
específica.

IGHAHB (2 doses com 
intervalo de 1 mês 
entre	as	doses).

Com resposta vacinal 
desconhecida.

Testar	o	profissional	de	
saúde:

Se a resposta vacinal 
adequada: nenhuma 
medida	específica.

Se resposta vacinal 
inadequada: IGHAHB 
+1ª	dose	da	vacina	
contra hepatite B.

Testar	o	profissional	de	
saúde:

Se resposta vacinal 
adequada: nenhuma 
medida	específica.

Se resposta vacinal 
inadequada:	fazer	
segunda	série	de	

vacinação.

Testar	o	profissional	de	
saúde:

Se a resposta vacinal 
adequada: nenhuma 
medida	específica.

Se resposta vacinal 
inadequada:	fazer	
segunda	série	de	

vacinação.

Profissionais	que	 já	tiveram	hepatite	B	estão	 imunes	à	reinfecção	e	não	necessitam	de	profilaxia	pós	exposição.	Tanto	a	
vacina	quanto	a	 imunoglobulina	devem	ser	aplicadas	dentro	do	período	de	7	dias	após	o	acidente,	mas	 idealmente,	nas	
primeiras	24	horas	após	o	acidente.

Fonte:	BRASIL.	Ministério	da	Saúde.	Recomendações	para	atendimento	e	acompanhamento	de	exposição	ocupacional	a	
material	biológico:	HIV	e	hepatites	B	e	C.	Brasília,	2004.
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•	 Comunicantes	sexuais	de	casos	agudos	de	hepatite	B

	» Caso	a	pessoa	exposta	seja	suscetível:	administrar vacina contra hepatite B e imu-
noglobulina	anti-hepatite	B,	o	mais	precocemente	possível,	no	máximo	até	14	dias	
depois da exposição; 

	» Quando	não	for	possível	identificar	a	situação	do	exposto: considerar o indivíduo 
previamente	vacinado	como	protegido.

•	 Vítimas	de	violência	sexual	(VVS)

 » Vítima	não	vacinada	ou	com	vacinação	incompleta	contra	hepatite	B:	iniciar	o	esque-
ma de vacinal de 3 doses ou completar as doses que faltam, respectivamente; 

 » Vítima	suscetível	e	agressor	HBsAg	positivo	ou	pertença	a	grupo	de	risco:	adminis-
trar	vacina	contra	hepatite	B	e	imunoglobulina	anti-hepatite	B,	aplicadas	o	mais	pre-
cocemente	possível,	até	no	máximo	14	dias	após	a	exposição.

•	 Imunodeprimidos	após	exposição	de	risco,	mesmo	que	previamente	vacinados

Administrar	imunoglobulina	anti-hepatite	B,	após	exposição	de	risco,	pois	sua	resposta	
à	vacinação	pode	ser	inadequada.

obseRVaÇÃo 

O	uso	da	IGHAHB	em	pacientes	infectados	pelo	VHB	submetidos	a	transplante	de	fí-
gado	é	regulamentado	pela	Portaria	nº.86,	de	5	de	fevereiro	de	2002,	da	Secretaria	de	
Assistência	à	Saúde	e	esta	indicação	não	é	de	responsabilidade	dos	Cries.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INSTRAMUSCULAR, no vasto lateral da coxa DIREITA em crianças menores de 2 
anos	e	deltoide	DIREITO,	em	crianças	com	mais	de	2	anos.	Não	administrar	em	região	glútea	(absor-
ção	inadequada	da	vacina).

obseRVaÇÕes

•	 Proteção	de	90%	a	95%	em	crianças	e	adultos	suscetíveis,	após	esquema	comple-
to,	sendo	a	resposta	melhor	em	crianças	do	que	em	adultos;

•	 Devido	à	excelente	imunogenicidade	da	vacina,	não	está	indicada	sorologia	após	
a	vacinação,	exceto	para	os	grupos	de	risco,	tais	como:	profissionais	da	saúde,	pa-
cientes	em	diálise	e	recém-nascidos	de	mães	portadoras	do	AgHBs.	Nesse	caso,	
o	teste	sorológico	deve	ser	realizado	um	a	três	meses	após	completar	o	esquema	
vacinal.	Os	títulos	de	anti-HBs	considerados	protetores	são	superiores	a	10mUI/ml;

•	 Com	o	tempo,	os	títulos	de	anticorpos	podem	cair	e	até	se	tornar	indetectáveis;	
porém,	a	proteção	contra	doença	sintomática	e	infecção	crônica	persiste.	As	pes-
soas	que	responderam	à	vacina	apresentam	resposta	anamnéstica	quando	em	
contato	com	o	vírus,	demonstrando	que	as	vacinas	 induzem	memória	 imunoló-
gica,	por	isso,	até	o	momento,	não	se	recomenda	revacinação	de	pessoas	imuno-
competentes.	(Rev.	Assoc.	Med.	Bras. vol.52 nº.5 São	Paulo Sept./Oct. 2006).
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5.3 Vacina conTRa HepaTiTe a (VHa)

composiÇÃo

As vacinas contra hepatite A atualmente em uso e licenciadas no Brasil são preparadas a partir de 
culturas	celulares	em	fibroblastos	humanos	e	inativadas	pela	formalina.	O	conteúdo	de	antígenos	de	
cada	vacina	é	expresso	em	unidades	Elisa	(EL.U)	ou	unidades	(U),	de	acordo	com	o	laboratório	produ-
tor;	têm	como	adjuvante	hidróxido	de	alumínio	e	não	contém	antibióticos.	

A vacina hepatite A também está disponível no mercado, combinada com a vacina hepatite B recom-
binante em apresentação única.

apResenTaÇÃo

Seringa	com	1	dose	individual	com	0,5ml	(720EL.U)	ou	com	1,0	ml	(1440EL.U)	de	antígenos	VHA.	O	
conteúdo	de	antígenos	de	cada	vacina	é	expresso	em	unidades	Elisa	(EL.U)	ou	unidades	(U),	de	acor-
do	com	o	laboratório	produtor;	têm	como	adjuvante	hidróxido	de	alumínio	e	não	contém	antibióti-
cos. Na dependência da apresentação, pode ter o fenoxietanol como conservante. 

conseRVaÇÃo Da Vacina

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	a	+8°C.	NÃO	deve	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indica-
do	pelo	laboratório	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

inDicaÇÕes especiais

•	 Hepatopatias	crônicas	de	qualquer	etiologia,	inclusive	portadores	do	vírus	da	hepatite	C	(VHC);

•	 Portadores	crônicos	do	VHB;

•	 Coagulopatias;

•	 Pacientes	com	HIV/aids;

•	 Imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora;

•	 Doenças	de	depósito;

•	 Fibrose	cística	(mucoviscidose);

•	 Trissomias;

•	 Candidatos	a	transplantes	de	órgão	sólido,	cadastrados	em	programas	de	transplantes;

•	 Transplantados	de	órgão	sólido	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);

•	 Doadores	de	órgão	sólido	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea),	cadastrados	em	
programas	de	transplantes;

•	 Hemoglobinopatias.

conTRainDicaÇÕes

Por	conter	traços	de	neomicina,	a	VHA	deve	ser	administrada	com	cuidado	em	pacientes	com	co-
nhecida	hipersensibilidade	a	este	antibiótico.	A	vacina	contra	hepatite	A	só	deve	ser	usada	durante	a	
gravidez	e	lactação	se	estritamente	necessário	e	com	orientação	médica.
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Dose e esQuema

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Pode	ser	aplicada	a	partir	de	1	(um)	ano	de	idade.

Deve	ser	administrada	em	duas	doses,	de	0,5ml	ou	1,0	ml,	conforme	idade,	com	intervalo	de	6	(seis)	
meses.

Pode ser aplicada simultaneamente com as outras vacinas do PNI com qualquer intervalo.

Via De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR, no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa ESQUERDA. Ex-
cepcionalmente	pode	ser	realizada	pela	via	subcutânea	em	crianças	com	coagulopatias.	A	vacina	não	
deve	ser	aplicada	na	região	glútea.

obseRVaÇÕes

•	 A	vacina	inativada	contra	hepatite	A	é	altamente	eficaz	e	de	baixa	reatogenicida-
de,	com	taxas	de	soroconversão	de	94	a	100%;	

•	 A	proteção	é	de	longa	duração	após	a	aplicação	de	duas	doses;	

•	 Em	geral,	a	vacina	hepatite	A	(inativada)	é	bem	tolerada;	

•	 Eventos	locais	mais	comuns:	dor,	vermelhidão	e	edema	no	local	da	aplicação,	ge-
ralmente	de	intensidade	leve,	não	se	prolongando	por	mais	de	24	horas	desapare-
cendo	espontaneamente.	

5.4 Vacina conTRa VaRicela (VZ)

composiÇÃo

As	vacinas	contra	varicela	são	de	vírus	vivos	atenuados,	provenientes	da	cepa	Oka.	Cada	dose	da	va-
cina	deve	conter,	no	mínimo,	1.350	unidades	formadoras	de	placas	(UFP)	de	vírus	de	varicela	zoster	
(VVZ)	atenuado.	As	vacinas	contra	varicela	podem	conter	gelatina	e	traços	antibióticos,	como	neomi-
cina, kanamicina e eritromicina.

conseRVaÇÃo Da Vacina

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	a	+8°C.	NÃO	deve	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indica-
do	pelo	laboratório	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

inDicaÇÕes especiais

Vacina pré-exposição

•	 Pessoas	imunocompetentes	de	grupos	especiais	de	risco	(profissionais	de	saúde,	cuidadores	e	
familiares)	suscetíveis	à	doença	e	que	estejam	em	convício	domiciliar	ou	hospitalar	com	pacien-
tes imunodeprimidos;

•	 Maiores	de	1	ano	de	idade	imunocompetentes	e	suscetíveis	à	doença,	no	momento	da	interna-
ção onde haja caso de varicela;

•	 Candidatos	a	transplantes	de	órgãos,	suscetíveis	à	doença,	até	pelo	menos	três	semanas	antes	
do	ato	cirúrgico,	desde	que	não	estejam	imunodeprimidas;
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•	 Nefropatias crônicas;

•	 Síndrome	nefrótica;

•	 Doadores	de	órgãos	sólidos;	

•	 Receptores	 de	 transplante	 de	 células-tronco	 hematopoiéticas	 (medula	 óssea):	 para	 pacientes	
transplantados	há	 24	meses	ou	mais,	 sendo	 contraindicadas	quando	houver	doença	 enxerto	
versus hospedeiro;

•	 Crianças	e	adolescentes	infectados	pelo	HIV	suscetíveis	à	varicela	nas	categorias	clínicas	(CDC)	N,	A	
e	B	com	CD4	>15%.	Recomenda-se	a	vacinação	de	crianças	expostas,	mesmo	já	excluída	a	infecção	
pelo	HIV,	para	prevenir	a	transmissão	da	varicela	em	contato	domiciliar	com	imunodeprimidos;

•	 Pacientes	com	deficiência	isolada	de	imunidade	humoral	(com	imunidade	celular	preservada);

•	 Doenças	dermatológicas	crônicas	graves,	tais	como	ictiose,	epidermólise	bolhosa,	psoríase,	der-
matite	atópica	grave	e	outras	assemelhadas;

•	 Uso	crônico	de	ácido	acetilsalisílico	(suspender	uso	por	seis	semanas	após	a	vacinação);

•	 Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;

•	 Trissomias.

Pessoas	em	uso	de	corticoides	podem	ser	imunizadas	se	estiverem	recebendo	dose	de	até	2mg/kg	
de	peso/dia	até	um	máximo	de	20mg/dia	de	prednisona	ou	equivalente.	O	uso	de	corticosteróides	
por	via	inalatória,	tópica	ou	intra-articular,	não	contra	indica	a	administração	da	vacina.

Se	o	corticoide	tiver	sido	suspenso	há	pelo	menos	um	mês,	quando	usado	em	doses	superiores	às	
referidas acima. 

Vacinação pós-exposição

Para controle de surto em ambiente hospitalar, nos comunicantes suscetíveis imunocompetentes 
maiores	de	9	meses	de	idade,	suscetíveis,	até	120	horas	após	o	contágio.

conTRainDicaÇÕes

•	 Pacientes	imunodeprimidos,	exceto	nos	casos	previstos	nas	indicações;

•	 Durante	o	período	de	três	meses	após	suspensão	de	terapia	imunodepressora	ou	um	mês,	em	
caso de corticoterapia;

•	 Gestação	(mulheres	em	idade	fértil	vacinadas	devem	evitar	a	gravidez	durante	um	mês	após	a	
vacinação);

•	 Reação	anafilática	a	dose	interior	da	vacinação	ou	a	algum	de	seus	componentes;

•	 Administração	recente	de	sangue,	plasma	ou	imunoglobulina	(recomenda-se	intervalo	mínimo	
de	três	meses	entre	a	administração	desses	produtos	e	a	vacina).

Devido	à	raridade	da	transmissão	do	vírus	vacinal,	a	vacina	varicela	não	é	contraindicada	para	pesso-
as	que	convivem	com	pacientes	imunodeprimidos,	inclusive	aqueles	infectados	pelo	HIV	e	mulheres	
grávidas.	Por	cautela,	os	vacinados	que	desenvolvem	exantema	variceliforme	pós-vacinação	devem	
evitar	o	contato	com	pacientes	imunodeprimidos	e	grávidas.	Não	se	recomenda	o	uso	de	IGHAVZ	
nessa circunstância, pois o risco de transmissão é considerado mínimo. 
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Dose e esQuema

Cada dose corresponde a 0,5ml.

•	 Crianças imunocompetentes suscetíveis com idade entre 1-12 anos em convívio domiciliar com 
indivíduos imunodeprimidos: duas doses, com intervalo mínimo de três meses entre as doses;

•	 Crianças	imunocompetentes,	que	têm	indicação	de	vacina	durante	a	profilaxia	de	surto	hospita-
lar de varicela, devem receber apenas uma dose da vacina;

•	 Pessoas imunocompetentes suscetíveis com 13 anos de idade ou mais: duas doses, com intervalo 
de	4	a	8	meses	entre	as	doses;

•	 Pessoas imunodeprimidas em qualquer idade: duas doses, com intervalo de três meses entre as 
doses,	desde	que	as	condições	para	a	indicação	da	vacinação	sejam	atendidas.

Pode ser aplicada simultaneamente com as outras vacinas do PNI com qualquer intervalo, com as 
exceções	da	tríplice	viral	(SCR)	e	da	vacina	contra	febre	amarela	(FA),	por	serem	vacinas	de	vírus	vivos	
atenuados. Nesses casos, recomenda-se vacinação simultânea ou com intervalo de 30 dias.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar	por	via	SUBCUTÂNEA	em	região	deltoide	DIREITA.

obseRVaÇÕes

•	 Pessoas	 em	uso	de	 corticoides	podem	ser	 imunizadas	 se	 estiverem	 recebendo	
dose	de	até	2mg/kg	de	peso/dia	até	um	máximo	de	20mg/dia	de	prednisona	ou	
equivalente.	O	uso	de	corticosteroides	por	via	inalatória,	tópica	ou	intra-articular,	
não	contraindica	a	administração	da	vacina;

•	 Devido	à	raridade	da	transmissão	do	vírus	vacinal,	a	vacina	contra	varicela	não	
é	 contraindicada	para	pessoas	que	 convivem	 com	pacientes	 imunodeprimidos,	
inclusive	HIV	positivo	e	mulheres	grávidas;

•	 Por	cautela,	os	vacinados	que	desenvolvem	exantema	variceliforme	pós-vacinação	
devem	evitar	o	contato	com	pacientes	imunodeprimidos	e	grávidas.	Não	se	reco-
menda	o	uso	de	IGHVAZ	nessa	circunstância,	pois	o	risco	de	transmissão	é	consi-
derado	mínimo.

5.5 Vacina conTRa inFluenZa, inaTiVaDa (inF) 

composiÇÃo

A	composição	da	vacina	é	estabelecida	anualmente	pela	OMS,	com	base	nas	informações	recebidas	
de	laboratórios	de	referência	sobre	a	prevalência	das	cepas	circulantes.	A	partir	de	1998,	a	OMS	está	
fazendo	recomendações	sobre	a	composição	da	vacina	no	segundo	semestre	de	cada	ano,	para	aten-
der	às	necessidades	de	proteção	contra	influenza	no	inverno	do	hemisfério	sul.

As	vacinas	atualmente	utilizadas	são	trivalentes,	obtidas	a	partir	de	culturas	em	ovos	embrionados	
de	galinha.	Geralmente,	contém	15mg	de	cada	um	de	dois	subtipos	do	sorotipo	A	e	15mg	de	uma	
cepa do sorotipo B.

Utilizam-se	dois	tipos	de	vacinas	influenza	inativadas:

a)	Vacinas	de	vírus	fracionados;

b)	Vacinas	de	subunidades.
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Na	composição	das	vacinas	entram	antibióticos	como	a	neomicina	ou	polimixina	e	podem	conter	
timerosal como conservante.

apResenTaÇÃo

Seringas	com	unidose,	contendo	0,25ml	e	0,5ml,	bem	como	frasco	multidoses.	

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C.	Não	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	estabe-
lecido	pelo	produtor	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema 

Seguir	a	orientação	anual	do	Ministério	da	Saúde	quanto	à	época	da	vacinação.

Cada dose corresponde a 0,25ml para menores de 3 anos e 0,5ml a partir de 3 anos.

A dose da vacina inativada depende da idade para vacinação, conforme Quadro 3:

Quadro 3 – Esquemas da vacina contra influenza conforme as diversas idades

idade Dose (ml) nº de doses

6	meses	a	<	3	anos 0,25 1 – 2*

3 a 8 anos 0,5 1 – 2*

≥9	anos	e	adultos 0,5 1

*Crianças	<9	anos,	ao	receberem	a	vacina	pela	1ª	vez,	requerem	duas	doses	com	intervalo	de	4	a	6	semanas.	Apenas	uma	
dose	anual	é	suficiente	nas	vacinações	subsequentes.	Caso	tenham	recebido	na	primeira	vacinação,	receberão	duas	doses	
no	ano	seguinte.

Fonte:	Ministério	da	Saúde	–	Manual	dos	Centros	de	Referência	para	Imunobiológicos	especiais,	4ª	edição,	2014.

inDicaÇÕes especiais

•	 HIV/aids;

•	 Transplantados	de	órgãos	sólidos	e	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);

•	 Doadores	de	órgãos	sólidos	e	de	células-tronco	hematopoiéticas	 (medula	óssea)	devidamente	
cadastradas	nos	programas	de	doação;

•	 Imunodeficiências	congênitas;

•	 Imunodepressão devido a câncer ou imunossupressão terapêutica;

•	 Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos;

•	 Trabalhadores de saúde;

•	 Cardiopatias crônicas;

•	 Pneumopatias crônicas;

•	 Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;

•	 Diabetes mellitus;
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•	 Fibrose cística;

•	 Trissomias;

•	 Implante	de	cóclea;

•	 Doenças	neurológicas	crônicas	incapacitantes;

•	 Usuários crônicos de ácido acetilsalicílico;

•	 Nefropatia	crônica/	síndrome	nefrótica;

•	 Asma;

•	 Hepatopatias crônicas. 

conTRainDicaÇÕes

História	de	reação	anafilática	às	proteínas	do	ovo	ou	a	outros	componentes	da	vacina.	Alguns	estu-
dos	demonstram	boa	tolerância	à	vacina	influenza	em	indivíduos	alérgicos	a	ovo.	Caso	de	opte	por	
vacinar	estes	pacientes,	após	avaliação	médica	de	risco	e	benefício,	fazê-lo	em	ambiente	hospilatar	
com	precauções.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR, preferencialmente, podendo ser SUBCUTÂNEA em pacientes 
especiais	com	discrasias	sanguíneas.

5.6 Vacina conTRa pneumococo (polissacaRíDica 23 ValenTe 
e conjugaDa 10 ValenTe)

composiÇÃo

Pn23:	É	constituída	de	uma	suspensão	de	antígenos	polissacarídeos	purificada,	com	23	sorotipos	
de	pneumococo,	em	solução	salina	e	conservada	por	fenol.	Uma	dose	contem	25μg	de	cada	polissa-
carídeo.	E	apresentada	em	frascos	com	doses	individuais.	Os	23	tipos	capsulares	de	pneumococos	
incluídos	na	vacina	são:	1,	2,	3,	4,	5,	6B,	7F,	8,	9N,	9V,	10A,	11A,	12F,	14,	15B,	17F,	18C,	19A,	19F,	20,	22F,	
23F,	33F.	A	vacina	da	Aventis	Pasteur	contem	Fenol	e	sais	tampões,	além	dos	polissacarídeos	citados.

Pnc10:	É	apresentada	em	frascos	com	doses	individuais.	A	dose	de	0,5ml	contém	2μg	de	polissacarí-
deo	de	cada	um	dos	seguintes	sorotipos:	4,	9V,	14,19F,	23	F,	18C	e	6B.	Além	da	proteína	de	conjugação,	
CRM197,	a	vacina	contém	cloreto	de	sódio	 (4,5mg)	e	água	 (q.s.p.	0,5ml).	O	adjuvante	utilizado	e	o	
fosfato	de	alumínio,	0,5mg.		Essas	vacinas	não	contêm	conservantes.

apResenTaÇÃo

Frasco ampola multidoses ou unidose.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2ºC	e	+8ºC.	Não	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indica-
do	pelo	laboratório	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema

Cada dose corresponde a 0,5ml.
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Pn23: Administrar a partir dos 2 anos de idade uma dose inicial; a revacinação é indicada uma única 
vez	devendo	ser	realizada	05	anos	após	a	dose	inicial.

Pnc10:	Administrar	a	partir	dos	2	meses	de	idade,	aos	2,	4	e	6	meses	de	idade;	com	reforço	entre	
12 a 25 meses de idade. Para crianças acima de 12 meses de idade, não vacinadas anteriormente, 
recomenda-se 2 doses com intervalo de 2 meses, sem reforço neste caso.

Quadro 4 – Esquema de vacinação contra pneumococo, conforme a idade, para crianças nas indicações do Crie

Faixa etária de 
início

Esquema Primário Reforços

pnc10 pnc10 pn23 (a partir de 2 anos de idade)

2	a	6	meses 3 doses
(0/2/4	meses)

Com 12 a 15 meses 
de idade

1ª	dose,	pelo	menos	6	a	8	semanas	
após	a	última	dose	da	Pnc10.

2ª	dose,	5	anos	após	a	1ª	dose	de	
Pn23.

7 a 11 meses 2	doses	(0/2	meses) Com 12 a 15 meses 
de idade

12 a 59 meses 2	doses	(0/2	meses) Nenhum

Fonte:	Ministério	da	Saúde-	Manual	dos	Centros	de	Referência	para	Imunobiológicos	especiais,	4ª	edição,	2014.	

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Pn23: Administrar por via INTRAMUSCULAR, podendo eventualmente ser feita por via subcutânea, 
em	região	deltoide	ESQUERDO.

Pnc10: Administrar por via INTRAMUSCULAR, no vasto lateral da coxa ESQUERDA.

inDicaÇÕes especiais

•	 HIV/aids;

•	 Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;

•	 Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve;

•	 Asma	persistente	moderada	ou	grave;

•	 Cardiopatias crônicas; 

•	 Nefropatias	crônicas/hemodiálise/síndrome	nefrótica;	

•	 Transplantados	de	órgãos	sólidos	ou	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);	

•	 Imunodeficiência	devido	a	câncer	ou	imunossupressão	terapêutica;	

•	 Diabetes mellitus; 

•	 Fístula	liquórica;	

•	 Fibrose	cística	(mucoviscidose);	

•	 Doenças	neurológicas	crônicas	incapacitantes;	

•	 Implante	de	cóclea;	

•	 Trissomias; 
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•	 Imunodeficiências	congênitas;	

•	 Hepatopatias crônicas; 

•	 Doenças	de	depósito.

Além das indicações contidas no Crie, a Pn23 também é indicada:

•	 Pessoas	a	partir	dos	60	anos	de	idade,	quando	é	hospitalizada	ou	residentes	em	
instituições	fechadas,	como	asilos,	casas	geriátricas	e	casas	de	repouso;

•	 Povos	indígenas.

conTRainDicaÇÕes

Pn23	e	Pnc10:	reação	anterior	de	hipersensibilidade	imediata	(anafilaxia)	à	vacina.

obseRVaÇÕes	

•	 Nos	casos	de	esplenectomia	eletiva,	a	vacina	deve	ser	aplicada	pelo	menos	15	dias	
antes	da	cirurgia;

•	 Em	casos	de	quimioterapia,	a	vacina	deve	ser	aplicada	preferencialmente	15	dias	
antes	do	início	da	QT.

5.7 Vacina conTRa HaemopHilus inFluenZae Do Tipo b (Hib)

composiÇÃo

Vacina	 polissacarídica	 (polirribosil-ribitol-fosfato	 PRP)	 sendo	 conjugado	 a	 diferentes	 proteínas,	 tais	
como:	toxoide	tetânico	(PRP-T)	ou	mutante	não	tóxico	da	toxina	diftérica	(CRM-197)	ou	de	proteínas	da	
membrana	externa	do	meningococo	do	grupo	B	(HbOC).	Podem	conter	trometanol	como	conservante.	

apResenTaÇÃo

Frasco ampola uni ou multidoses.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C.	NÃO	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	e	indi-
cado	pelo	fabricante	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema 

Cada dose corresponde a 0,5ml.

Deve ser aplicada a partir dos 2 meses de idade. 
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Quadro 5 – Esquema de vacinação contra Haemophilus influenzae tipo b

idade Esquema primário Reforço

2	a	6	meses 3	doses	(com	intervalo	de	60	dias). 12 a 15 meses*

7 a 11 meses 2	doses	(4	a	8	semanas	de	intervalo). 12 a 15 meses*

12 a 59 anos
2	doses	(4	a	8	semanas	de	intervalo)	se	imunodeprimido.

Dose única, se imunocompetente.
–

5 anos a 19 anos
2	doses	(4	a	8	semanas	de	intervalo)	se	imunodeprimido.

Dose única, se imunocompetente.
–

*Para	imunodeprimidos	(HIV/aids,	imunossupressão	devido	a	drogas	e	câncer,	imunodeficiência	congênita	com	deficiência	
isolada	de	tipo	humoral	ou	deficiência	de	complemento,	transplantados,	asplenia	anatômica	ou	funcional).	

Fonte:	Ministério	da	Saúde-	Manual	dos	Centros	de	Referência	para	Imunobiológicos	especiais,	4ª	edição,	2014.

inDicaÇÕes especiais

•	 Nas	indicações	de	substituição	de	pentavalente	por	DTP	acelular	+	Hib	+	HB;

•	 Transplantados	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea).

Nos	menores	de	19	anos	e	não-vacinados,	nas	seguintes	situações:

•	 HIV/aids;	

•	 Imunodeficiência	congênita	isolada	de	tipo	humoral	ou	deficiência	de	complemento;	

•	 Imunodepressão terapêutica ou devido a câncer; 

•	 Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; 

•	 Diabetes mellitus; 

•	 Nefropatia	crônica/hemodiálise/síndrome	nefrótica;	

•	 Trissomias; 

•	 Cardiopatia crônica; 

•	 Pneumopatia crônica; 

•	 Asma	persistente	moderada	ou	grave;	

•	 Fibrose cística; 

•	 Fistula	liquórica;	

•	 Doenças	de	depósito;

•	 Transplantados	de	órgãos	sólidos;

•	 Transplantados	de	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea);
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•	 Doença	neurológica	incapacitante;

•	 Implante	de	cóclea.

conTRainDicaÇÕes

Anafilaxia	a	dose	anterior	ou	a	algum	componente	da	vacina.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR em vasto lateral da coxa para crianças menores de 2 anos e 
região	deltoide	a	partir	de	2	anos	de	idade.	

5.8 Vacina TRíplice acelulaR (DTpa), Tipo inFanTil

composiÇÃo

A	vacina	tríplice	acelular	(DTPa),	de	tipo	infantil,	contém	antígenos	contra	difteria,	tétano	e	coque-
luche, este do tipo acelular. Contém toxina pertussis, componente essencial, com adição variável de 
outros	componentes	antigênicos	da	Bordetella pertussis,	como	a	hemaglutinina	filamentosa,	a	pertac-
tina	(uma	proteína	da	parede	celular),	aglutinogênios	(proteínas	das	fimbrias).	Esses	antígenos	são	
combinados com os toxoides diftérico e tetânico.

Essas	vacinas	utilizam	como	preservativo	o	timerosal	ou	o	 fenoxietanol.	São	adsorvidas	a	sais	de	
alumínio, como adjuvante, tal como ocorre na vacina celular.

apResenTaÇÃo

As	vacinas	são	apresentadas	em	forma	de	suspensão,	em	seringas	ou	ampolas	unidose.	Recomenda-se	
sempre	consultar	a	bula	do	produto,	já	que	podem	surgir	novas	apresentações.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C.	Não	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indica-
do	pelo	fabricante	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema 

Cada dose corresponde a 0,5ml. 

Pode ser feita a partir dos 2 meses de idade, com idade máxima os menores de 7 anos. 

O	esquema	de	vacinação	e	aos	2,	4	e	6	meses,	com	um	reforço	aos	15	meses	e	outro	entre	4	e	6	anos.	
O	intervalo	entre	as	doses	é	de	60	dias	e	o	mínimo	de	30	dias.	

Crianças que já tenham recebido doses anteriores de DTP celular ou Pentavalente deverão comple-
tar o esquema com DTPa, quando indicado, complementada pelas vacinas monovalentes contra o 
Haemophilus influenzae	tipo	b	(Hib)	e	a	hepatite	b	(HB).	As	vacinas	devem	ser	aplicadas	em	grupos	
musculares diferentes, nesses casos.

inDicaÇÕes especiais

•	 Após	os	seguintes	eventos	adversos	graves	ocorridos	com	a	aplicação	da	vacina	DTP	celular	ou	
pentavalente: 

a)	Convulsão	febril	ou	afebril	nas	primeiras	72	horas	após	vacinação;	
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b)	Episódio	hipotônico-hiporresponsivo	(EHH)	nas	primeiras	48	horas	após	vacinação.

•	 Para	crianças	que	apresentem	risco	aumentado	de	desenvolvimento	de	eventos	graves	à	vacina	
DTP ou pentavalente: 

a)	Doença	convulsiva	crônica;	

b)	Cardiopatias	ou	pneumopatias	crônicas	em	menores	de	2	anos	de	idade	com	risco	de	
descompensação	em	vigência	de	febre;	

c)	Doenças	neurológicas	crônicas	incapacitantes;	

d)	Crianças	com	neoplasias	e/ou	que	necessitem	de	quimio,	radio	ou	corticoterapia;

e)	RN	que	permaneça	internado	na	unidade	neonatal	por	ocasião	da	idade	de	vacinação;

f)	RN	prematuro	extremo	(menor	de	1.000g	ou	31	semanas).

•	 Preferencialmente,	nas	seguintes	situações	de	imunodepressão:	

a)	Pacientes	com	neoplasias	e/ou	que	necessitem	de	quimioterapia,	radioterapia	ou	cor-
ticoterapia;

b)	Pacientes	com	doenças	imunomediadas	que	necessitem	de	quimioterapia,	corticote-
rapia ou imunoterapia;

c)	Transplantes	de	órgãos	sólidos	e	células-tronco	hematopoiéticas	(medula	óssea).

conTRainDicaÇÕes

As	seguintes	ocorrências	contraindicam	o	uso	da	vacina	tríplice	acelular:

a)	Choque	anafilático	provocado	por	aplicação	da	vacina	pentavalente	ou	da	tríplice	ce-
lular	(DTP),	ou	da	tríplice	acelular	(DTPa)	das	vacinas	antitetânico-diftéricas	duplas	(DT	e	
dT)	e	da	vacina	antitetânica;

b)	Encefalopatia	instalada	no	período	de	até	07	dias	depois	da	aplicação	da	vacina	pen-
tavalente ou da vacina DTP celular ou da DTP acelular, devendo o esquema nesses casos 
ser	completado	com	vacina	dupla	(DT	ou	dT);

c)	Idade	maior	ou	igual	a	7	anos,	para	a	DTPa.	

Via e local De aDminisTRaÇÃo

A vacina deve ser administrada por via INTRAMUSCULAR profunda em vasto lateral da coxa para 
menores	de	2	anos	de	idade	e	em	região	deltoide	a	partir	de	2	anos	de	idade.

5.9 Vacina Dupla inFanTil (DT)

composiÇÃo

A	vacina	dupla	infantil	(DT)	e	constituída	pelos	toxoides	diftérico	e	tetânico,	em	concentrações	simi-
lares as encontradas nas vacinas tríplices celulares. Trata-se de vacina de uso hoje extremamente 
restrito, destinada a crianças menores de 7 anos que não possam receber o componente pertussis 
nem em sua forma celular, nem em sua forma acelular.
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A vacina contem 10Lf de toxoide tetânico e 10 a 12Lf de toxoide diftérico a cada 0,5ml, precipitados 
pelo alúmen e contem timerosal como conservante. 

apResenTaÇÃo

Apresentada em frascos individuais ou com 10 doses de vacina.

conseRVaÇÃo

Conservar	entre	+2°C	e	+8°C.	NÃO	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indicado	pelo	laborató-
rio	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema

Cada dose corresponde a 0,5ml. 

Indicada	para	crianças	a	partir	de	2	meses	a	<	7	anos.	Em	substituição	as	vacinas	pentavalente,	DTP	
e DTP acelular, nos casos em que estas vacinas são contraindicadas.

inDicaÇÕes especiais

Encefalopatia nos sete dias subsequentes a administração de dose anterior de vacina pentavalente, 
DTP celular ou DTP acelular.

conTRainDicaÇÕes

Reação	anafilática	anterior	às	vacinas	pentavalente,	DTP	celular,	DTP	acelular	ou	DT.

Via e local De aDminisTRaÇÃo:

Administrar por via INTRAMUSCULAR em vasto lateral da coxa DIREITA em crianças menores de 2 
anos	e	região	deltoide	a	partir	de	2	anos	de	idade.

5.10 Vacina conTRa meningococo conjugaDa – c (mnc)

composiÇÃo 

Contém	 oligossacarídeo	 meningocócico	 C,	 conjugado	 com	 proteína	 CRM197	 de	 Corynebacterium 
diphteriae,	com	hidróxido	de	alumínio.	Excipientes:	manitol,	fosfato	de	sódio	monobásico	monoidra-
tado,	fosfato	de	sódio	dibásico	heptaidratado,	cloreto	de	sódio	e	água	para	injeção.

apResenTaÇÃo

Apresentada em frascos individuais ou com 10 doses de vacina.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C.	NÃO	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indi-
cado	pelo	fabricante	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

Dose e esQuema 

Cada dose corresponde a 0,5ml. 
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Administrar	duas	doses	na	rotina,	aos	3	e	5	meses	de	idade,	com	intervalo	de	60	dias	entre	as	doses,	
mínimo de 30 dias e um reforço entre 12 e 15 meses, preferencialmente aos 15 meses, podendo ser 
aplicado até os 23 meses.

Em crianças maiores de 12 meses e adultos, dose única; duas doses com intervalo de 8 a 12 semanas 
nas	indicações	a,	b,	c,	d,	abaixo.	Pessoas	nas	indicações	a,	b,	c,	d,	h,	abaixo,	devem	ser	revacinadas	
após	5	anos.

inDicaÇÕes especiais

a. Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; 

b.	 Imunodeficiências	congênitas	e	adquiridas;

c.	 Deficiência	de	complemento	e	frações;	

d.	 Pessoas	com	HIV/aids;	

e.	 Implante	de	cóclea;	

f.	 Fístula	liquórica	e	derivação	ventrículo	peritoneal;

g.	 Trissomias;

h.	 Microbiologista	rotineiramente	exposto	ao	isolamento	de	Neisseria meningitidis;

i.	 Doenças	de	depósito;

j. Hepatopatia crônica;

k.	 Doença	neurológica	crônica	incapacitante;

l. Transplante de células tronco;

m.	 Transplante	de	órgãos	sólidos.

conTRainDicaÇÃo

Pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da vacina.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR em vasto lateral da coxa para crianças menores de 2 meses de 
idade	e	em	região	deltoide	a	partir	de	2	anos.	

5.11 imunoglobulina Humana HipeRimune anTiTeTÂnica 
(igHaT)

composiÇÃo

A	IGHAT	é	constituída	por	imunoglobulinas	da	classe	IgG	que	neutralizam	a	toxina	produzida	pelo	Clos-
tridium tetani, sendo obtida do plasma de doadores selecionados, ou seja, pessoas submetidas recen-
temente	à	imunização	ativa	contra	o	tétano,	com	altos	títulos	de	anticorpos	específicos	(antitoxinas).
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apResenTaÇÃo

É	apresentada	sob	a	forma	líquida	ou	liofilizada,	em	frasco	ampola	de	1,0ml	ou	2,0ml,	contendo	250UI.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C,	NÃO	pode	ser	congelada.	O	prazo	de	validade	é	indi-
cado	pelo	laboratório	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

inDicaÇÕes especiais

A	imunoglobulina	humana	hiperimune	antitetânica	(IGHAT)	é	indicada	para	o	tratamento	de	casos	de	
tétano,	em	substituição	ao	soro	antitetânico,	nas	seguintes	situações:

•	 História	pregressa	de	alergia	ou	reação	de	hipersensibilidade	ao	uso	de	qualquer	soro	heterólo-
go	(antitetânico,	antirrábico,	antidiftérico,	antiofídico,	etc.);

•	 Indivíduos	 imunodeprimidos,	 nas	 indicações	 de	 imunoprofilaxia	 contra	 o	 tétano,	mesmo	que	
vacinado.	Os	imunodeprimidos	deverão	receber	sempre	a	IGHAT	no	lugar	do	SAT,	devido	à	meia	
vida maior dos anticorpos;

•	 RN em situação de risco para tétano cujas mães sejam desconhecidas ou não tenham sido ade-
quadamente vacinadas;

•	 RN	prematuro	com	lesões	potencialmente	tetanogênicas,	independente	da	história	vacinal	da	mãe.

Dose e Volume

O	esquema	a	ser	adotado	depende	do	motivo	que	justificou	a	indicação	da	imunoglobulina	humana	
antitetânica:

•	 Para	uso	profilático:	250UI	para	criança	ou	adulto;

•	 Para	uso	terapêutico:	3.000	a	6.000UI	para	criança	ou	adulto,	a	critério	médico.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar por via INTRAMUSCULAR, exclusivamente.

Os	 locais	para	administração	são:	 região	glútea,	no	quadrante	 superior	externo,	ou	na	 região	do	
deltoide,	na	face	externa	superior	do	braço.	Em	crianças	menores	de	dois	anos	utilizar,	preferencial-
mente, o músculo vastolateral da coxa.

conTRainDicaÇÕes

Anafilaxia	à	dose	anterior.

Gravidez	e	imunodepressão	não	constituem	contraindicações.

5.12 imunoglobulina Humana anTiRRÁbica (igHaR)

composiÇÃo

A	imunoglobulina	humana	antirrábica	é	constituída	de	anticorpos	específicos	contra	o	vírus	da	raiva,	
obtidos	do	plasma	de	doadores	selecionados,	imunizados	recentemente	com	antígenos	rábicos	com	
altos	títulos	de	anticorpos	específicos.
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apResenTaÇÃo

A	imunoglobulina	humana	antirrábica	é	apresentada,	sob	a	forma	liofilizada,	em	frasco-ampola	de	
1ml, 2ml e 10ml, na concentração de 150UI por ml.

conseRVaÇÃo

Conservar	entre	+2°C	e	+8°C,	NÃO	pode	ser	congelado.	O	prazo	de	validade	é	indicado	pelo	laborató-
rio	e	deve	ser	rigorosamente	respeitado.

inDicaÇÃo especial

A	raiva	é	um	problema	de	saúde	pública	no	Brasil,	não	pelo	número	de	casos	notificados,	mas	por	
sua	alta	letalidade,	de	praticamente	100%.	A	imunoglobulina	antirrábica	IGHAR	é	indicada	em	subs-
tituição	ao	soro	antirrábico	nas	seguintes	situações:

•	 Indivíduos	que	apresentaram	algum	tipo	de	hipersensibilidade	quando	da	utilização	de	soro	he-
terólogo	(antitetânico,	antirrábico,	antidiftérico,	antiofídico,	etc.);

•	 Indivíduos	que	não	completaram	esquema	antirrábico	por	eventos	adversos	à	vacina;

•	 Indivíduos	imunodeprimidos	–	na	situação	de	pós-exposição,	sempre	que	houver	indicação	de	
vacinação antirrábica.

conTRainDicaÇÕes

Anafilaxia	a	dose	anterior.	Gravidez	e	imunodeprimidos	NÃO	constituem	contraindicações.

Dose e Volume

Pode	ser	aplicada	em	qualquer	idade.	A	dose,	única,	é	de	20UI/Kg	de	peso.	Não	aplicar	mais	que	o	
volume	recomendado,	para	evitar	possível	prejuízo	na	imunização	ativa.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar	por	via	INTRAMUSCULAR.	Os	locais	para	administração	são:	região	do	deltoide,	na	face	
externa	superior	do	braço,	no	vastolateral	da	coxa	ou	no	glúteo,	no	quadrante	superior	externo.	Em	
crianças	menores	de	dois	anos	utilizar,	preferencialmente,	o	músculo	vastolateral	da	coxa.

obseRVaÇÃo 

Caso	a	região	anatômica,	onde	está	localizado	o	ferimento,	permita,	a	maior	parte	da	
dose	da	IGHAR	deve	ser	infiltrada	ao	redor	da	lesão	(ou	das	lesões).

A	lesão	(ou	lesões)	deve	ser	rigorosamente	lavada	com	água	e	sabão.

5.13 imunoglobulina Humana anTiVaRicela ZósTeR (igHaVZ)

composiÇÃo

A	imunoglobulina	humana	antivaricela	zóster	é	uma	solução	concentrada	e	purificada	de	anticorpos,	
preparada a partir de hemoderivados obtidos do plasma de doadores selecionados (convalescentes 
de	varicela	ou	herpes	zóster)	com	altos	títulos	de	anticorpos	específicos.
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apResenTaÇÃo

A	imunoglobulina	humana	antivaricela	zóster	é	apresentada,	sob	a	forma	líquida,	em	frasco-ampola	
com	125UI,	com	volume	variando	de	1,25ml	a	2,5ml.	Observar	as	orientações	do	fabricante	a	cada	
nova partida do produto.

conseRVaÇÃo

Conservar	em	temperatura	entre	+2°C	e	+8°C,	NÃO	pode	ser	congelado.	

inDicaÇÕes especiais

A	imunoglobulina	humana	antivaricela	zoster	(IGHAVZ)	é	utilizada	em	comunicantes	suscetíveis	à	va-
ricela	zoster	que	se	encontram	em	situações	de	risco.	A	IGHAVZ	é	administrada	até	120	horas	depois	
da ocorrência do contato.

A	sua	utilização	depende	do	atendimento	de	três	condições,	a	saber:	suscetibilidade,	contato	signifi-
cativo	e	condição	especial	de	risco,	como	definidas	abaixo:

Que	o	comunicante	seja	suscetível:

a)	Pessoas	imunocompetentes	e	imunodeprimidos	sem	história	bem-definida	da	doença	
e/ou	de	vacinação	anterior;

b)	Pessoas	com	imunossupressão	celular	grave,	independentemente	de	história	anterior.

Que	tenha	havido	contato	significativo	com	o	vírus	varicela	zoster:

a)	Contato	domiciliar	contínuo:	permanência	 junto	com	o	doente	durante	pelo	menos	
uma 01 em ambiente fechado;

b)	Contato	hospitalar:	pessoas	internadas	no	mesmo	quarto	do	doente	ou	que	tenham	
mantido	com	ele	contato	direto	prolongado,	de	pelo	menos	1	hora.

Que	o	suscetível	seja	pessoa	com	risco	especial	de	varicela	grave:

a)	Crianças	ou	adultos	imunodeprimidos;

b)	Gestantes;

c)	Recém-nascidos	de	mães	nas	quais	a	varicela	apareceu	nos	05	últimos	dias	de	gesta-
ção	ou	até	48	horas	depois	do	parto;

d)	Recém-nascidos	prematuros,	com	28	ou	mais	semanas	de	gestação,	cuja	mãe	NUNCA	
TEVE	varicela;

e)	Recém-nascidos	prematuros,	com	menos	de	28	semanas	de	gestação	ou	com	menos	
de	1.000g	ao	nascimento,	independentemente	de	história	materna	de	varicela;

f)	Menores	de	1	ano	em	contato	hospitalar	com	VVZ.

obseRVaÇÃo 

O	período	de	transmissibilidade	da	varicela	inicia-se	dois	dias	antes	da	erupção	e	ter-
mina	quando	todas	as	lesões	estiverem	em	fase	de	crosta.

A	IGHAVZ	não	tem	qualquer	indicação	terapêutica.	Seu	uso	tem	finalidade	exclusiva-
mente	profilática.	
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Dose e Volume

A	dose	da	imunoglobulina	humana	antivaricela	zóster	é	de	125UI/10kg	de	peso	corporal,	indepen-
dente da idade. 

A	dose	mínima	é	de	125UI	e	a	dose	máxima	é	de	625UI,	administrada	nas	primeiras	96	horas	depois	
de ter ocorrido o contato. 

Via e local De aDminisTRaÇÃo

A	imunoglobulina	antivaricela	zóster	é	administrada	por	via	intramuscular.	Os	locais	para	adminis-
tração	são:	região	do	deltoide,	na	face	externa	superior	do	braço,	no	vastolateral	da	coxa	ou	no	glú-
teo,	no	quadrante	superior	externo.	Em	crianças	menores	de	dois	anos	utilizar,	preferencialmente,	
o músculo vastolateral da coxa.

conTRainDicaÇÃo

Anafilaxia	à	dose	anterior.

5.14 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE TIPO B (IGHAHB)

composiÇÃo

A	IGHAHB	é	obtida	do	plasma	de	doadores	selecionados,	submetidos	recentemente	à	imunização	
ativa	contra	a	hepatite	B	e	que	apresenta	altos	títulos	de	anticorpos	específicos	(anti-HBsAg).

apResenTaÇÃo

A	imunoglobulina	humana	anti-hepatite	tipo	B	é	apresentada	sob	a	forma	líquida,	em	frasco-ampola	
contendo 1, 2, ou 5ml, com 200 unidades por ml.

conseRVaÇÃo

Conservar	entre	+2°C	e	+8°C,	NÃO	pode	ser	congelado.	

inDicaÇÃo especial

A	imunoglobulina	humana	anti-hepatite	tipo	B	(IGHAHB)	é	indicada	para	pessoas	não	vacinadas	após	
exposição	ao	vírus	da	hepatite	B	nas	seguintes	situações:

•	 Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B;

•	 Vítimas	de	acidentes	com	material	biológico	positivo	ou	fortemente	suspeito	de	infecção	por	VHB;

•	 Comunicantes	sexuais	de	casos	agudos	de	hepatite	B;

•	 Vítima	de	violência	sexual;

•	 Recém-nascido,	cuja	mãe	tem	sorologia	positiva	para	HBsAg	(antígeno	de	superfície	do	vírus	da	
hepatite	B);

•	 imunodeprimidos	após-exposição	de	risco,	mesmo	que	previamente	vacinados.
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obseRVaÇÃo

No	caso	de	contato	sexual	administrar	a	IGHAHB	e	iniciar	o	esquema	de	vacinação,	
preferencialmente	até	14	dias	após	o	contato.

Dose e Volume

A	dose	da	IGHAHB	é	única	de	0,06ml/kg	de	peso	corporal.	

Para recém-nascidos e lactentes a dose indicada é de 100UI ou 0,5ml.

Via e local De aDminisTRaÇÃo

Administrar	por	via	INTRAMUSCULAR.	Locais	para	administração:	região	do	deltoide,	na	face	externa	
superior	do	braço,	no	vastolateral	da	coxa	ou	no	glúteo,	no	quadrante	superior	externo.	Em	crianças	
menores	de	dois	anos	utilizar,	preferencialmente,	o	músculo	vastolateral	da	coxa.

conTRainDicaÇÃo

Ocorrência	de	reação	anafilática	após	a	aplicação	de	dose	anterior.
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6. SOROS HETERÓLOGOS
Os soros podem ser de origem homóloga ou heteróloga. Os de origem homóloga são obtidos a partir 
de doador da mesma espécie do receptor. Os de origem heteróloga são obtidos a partir de doador 
de espécie diferente do receptor. 

Esta parte do guia trata de questões específicas relativas aos soros de origem heteróloga  oferecidos 
pelos serviços do município do Rio de Janeiro.

Os soros são usados com finalidade profilática (preventiva) mediante administração em pessoas sus-
cetíveis, o mais rapidamente possível, após exposição a determinados agentes infecciosos ou após 
acidentes causados por animais peçonhentos. A administração do soro é uma forma de imunização 
passiva fornecida artificialmente a partir do uso de imunoglobulinas (anticorpos).

6.1 SORO ANTITETÂNICO (SAT) 

COMPOSIÇÃO

O SAT é uma preparação purificada, obtida a partir do soro de equinos hiperimunizados com o to-
xóide tetânico.

APRESENTAÇÃO

O SAT é apresentado sob a forma líquida, em ampolas de 5,0ml (5.000UI).

CONSERVAÇÃO

O soro antitetânico é conservado entre +2ºC e +8ºC, NÃO pode ser congelado.

INDICAÇÃO

O soro antitetânico (SAT) é indicado para a prevenção e o tratamento do tétano. A sua indicação de-
pende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio 
SAT e do número de doses da vacina contra o tétano recebido anteriormente.

DOSE E VOLUME

A dose do SAT depende do motivo que justificou a sua indicação: se para uso terapêutico ou profilático:

• A dose profilática é de 5.000UI para criança e para adulto;

• A dose terapêutica de 20.000UI, para criança e para adulto.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR. Locais para administração: na região do deltoide, na face ex-
terna superior do braço, no vastolateral da coxa ou no glúteo, no quadrante superior externo. Em 
criança menor de dois anos dar preferência ao músculo vastolateral da coxa.

OBSERVAÇÕES

•	 A	anamnese	é	de	fundamental	importância	antes	da	indicação	do	soro	heterólogo	
vez	que	o	mesmo	pode	causar	reações	adversas;

•	 Caso	a	pessoa	tenha	história	de	hipersensibilidade	a	soros	heterólogos	ou	já	te-
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nha	recebido	este	tipo	de	soro	anteriormente,	administrar	a	imunoglobulina	hipe-
rimune	antitetânica	(IGHAT);

•	 Caso	a	IGHAT	não	esteja	disponível,	adotar	os	procedimentos	para	a	prevenção	da	
ocorrência	de	reações	imediatas	de	hipersensibilidade;

•	 A	possibilidade	da	ocorrência	de	eventos	adversos	nunca	contraindica	a	prescri-
ção	do	soro;

•	 Ao	administrar	a	imunoglobulina	ou	o	soro	utilizar	local	diferente	daquele	utiliza-
do	para	a	administração	da	vacina;

•	 A	pessoa	deve	ser	alertada	para	procurar	o	serviço	de	saúde	caso	apareça	qual-
quer	reação,	principalmente	entre	o	sétimo	e	o	12º	dia	após	o	recebimento	do	SAT,	
como	febre,	urticária,	dores	musculares,	aumento	de	gânglios,	etc.

6.2 SORO ANTIRRÁBICO (SAR)

COMPOSIÇÃO

O soro antirrábico é uma solução concentrada e purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de 
equinos imunizados com antígenos rábicos.

APRESENTAÇÃO

O soro antirrábico é apresentado, sob a forma líquida, em frasco-ampola de 5ml (1.000UI). 

CONSERVAÇÃO

Deve ser conservado em temperatura entre +2ºC e +8ºC, NÃO pode ser congelado.

INDICAÇÃO

O soro antirrábico é indicado para a profilaxia da raiva humana após exposição ao vírus rábico. Sua 
indicação depende da natureza da exposição e das condições do animal agressor. O esquema apre-
sentado no Quadro 1 indica as situações em que o soro deve ser utilizado.

Quadro 1 – Esquema para tratamento profilático antirrábico humano

Condições do animal agressor

Natureza da agressão

Animal clinicamente sadio 

(cão e gato)

Animal raivoso, 
suspeito, 

desaparecido, 
silvestre e outros 

animais domésticos

Contato indireto.

• Manipulação de utensílios 
contaminados;

• Lambedura de pele íntegra.

Lavar com água e sabão.

Não tratar.

Lavar com água e 
sabão.

Não tratar.
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Condições do animal agressor

Natureza da agressão

Animal clinicamente sadio 

(cão e gato)

Animal raivoso, 
suspeito, 

desaparecido, 
silvestre e outros 

animais domésticos

Acidentes leves:

• Arranhadura;

• Lambedura em pele lesada;

• Mordedura única e superficial 
no tronco ou membros (com 
exceção das mãos).

Observar o animal durante 10 dias 
após a exposição:

• Se o animal permanecer sadio, 
encerrar o caso;

• Se o animal adoecer, morrer 
ou desaparecer durante a 
observação, aplicar o seguinte 
tratamento:

- uma dose diária da vacina até 
completar uma série de sete 
doses;

- mais duas doses de reforço, 
sendo a 1ª no 10º dia e a 2ª no 20º 
dia após a última dose da série. 

Iniciar o tratamento com:

• uma dose diária de 
vacina até completar 
uma série de sete;

• mais duas doses de 
reforço, sendo a 1ª 
no 10º dia e a 2ª no 
20º dia após a última 
dose da série.

Acidentes graves:

• Lambedura em mucosa;

• Mordedura na cabeça, 
pescoço e mãos;

• Mordedura múltipla e/ou 
profunda em qualquer parte 
do corpo;

• Arranhadura profunda 
provocada por gato.

Iniciar o tratamento o mais 
precocemente possível com:

• Uma dose da vacina no dia zero, 
no 2º e no 4º dia;

• Se o animal estiver sadio no 5º 
dia interromper o tratamento e 
continuar a observação do animal 
até o 10º dia da exposição;

• Se o animal permanecer sadio 
encerrar o caso;

• Se o animal adoecer, morrer 
ou desaparecer durante a 
observação, aplicar o soro e 
completar a vacinação para uma 
série de 10 doses e mais três 
doses de reforço no 10º, 20º e 30º 
dia após a última dose da série.

Iniciar o tratamento 
com soro e:

• uma dose diária de 
vacina até completar 
uma série de 10 
doses;

• mais três doses de 
reforço, no 10º, no 
20º e no 30º dia após 
a última dose da 
série.

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica/MS, 2013.

DOSE E VOLUME

A dose do soro antirrábico é de 40UI para cada quilo de peso. 

A dose pode ser dividida e administrada em diferentes músculos, simultaneamente.
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VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR. Local para infiltração: caso a região anatômica, onde está 
localizado o ferimento, permita, a maior parte da dose do soro deve ser infiltrada ao redor da lesão 
(ou das lesões).

Para administração em outros sítios: região do deltoide, na face externa superior do braço, no vas-
tolateral da coxa ou no glúteo, no quadrante superior externo. Em crianças menores de dois anos 
utilizar, preferencialmente, o músculo vastolateral da coxa.

CONTRAINDICAÇÕES

Anafilaxia a dose anterior.

Em caso de imunodeprimidos dar preferência ao uso de IGHAR.

OBSERVAÇÕES

•	 A	anamnese	é	de	fundamental	importância	antes	da	indicação	do	soro	heterólogo	
vez	que	o	mesmo	pode	causar	reações	adversas;

•	 Caso	a	pessoa	tenha	história	de	hipersensibilidade	a	soros	heterólogos	ou	já	te-
nha	recebido	este	tipo	de	soro	anteriormente,	administrar	a	imunoglobulina	hipe-
rimune	antitetânica	(IGHAR);

•	 Caso	a	IGHAR	não	esteja	disponível,	adotar	os	procedimentos	para	a	prevenção	da	
ocorrência	de	reações	imediatas	de	hipersensibilidade;

•	 A	possibilidade	da	ocorrência	de	eventos	adversos	nunca	contraindica	a	prescri-
ção	do	soro;

•	 Ao	administrar	a	imunoglobulina	ou	o	soro	utilizar	local	diferente	daquele	utiliza-
do	para	a	administração	da	vacina;

•	 A	pessoa	deve	ser	alertada	para	procurar	o	serviço	de	saúde	caso	apareça	qual-
quer	reação,	principalmente	entre	o	sétimo	e	o	12º	dia	após	o	recebimento	do	SAR,	
como	febre,	urticária,	dores	musculares,	aumento	de	gânglios,	etc.

6.3 SORO ANTIDIFITÉRICO (SAD)

COMPOSIÇÃO

O SAD é uma preparação purificada, obtida a partir do soro de equinos hiperimunizados com a toxi-
na diftérica, tendo fenol como conservante.

APRESENTAÇÃO

O SAD é apresentado sob a forma líquida, em ampolas de 10,0 ml, contendo 5.000UI, 10.000UI ou 
20.000UI, dependendo do laboratório produtor.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2ºC e +8ºC, NÃO pode ser congelado.

INDICAÇÃO

O soro antitetânico (SAD) é indicado para o tratamento da difteria. A sua administração é considera-
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da a parte mais importante do tratamento, com finalidade de inativar a toxina diftérica circulante o 
mais rapidamente possível. 

O SAD, para ter ação rápida e eficaz, deve ser administrado o mais precocemente possível, vez que 
não tem ação sobre a toxina já impregnada no tecido. Como é usado apenas no tratamento da difte-
ria, o SAD deve ser administrado em unidades hospitalares.

O soro antidiftérico não tem indicação para a prevenção da difteria em indivíduos vacinados ou in-
completamente vacinados contra a doença.

DOSE E VOLUME

A dose do SAD depende da gravidade do caso, sendo administrada, de maneira geral, nas:

• Formas leves (nasal, cutânea, amigdaliana): 40.000UI, por via intramuscular;

• Formas laringoamigdalianas ou mistas: 60.000 a 80.000UI, por via endovenosa;

• Formas graves ou tardias (quatro dias da doença): 80.000 a 120.000UI, por via endovenosa.

VIA E LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via INTRAMUSCULAR. Mais raramente pode-se utilizar a via endovenosa, de acordo 
com a prescrição médica e dependendo da gravidade do caso.

Locais para administração: região do deltoide, na face externa superior do braço, no vastolateral da 
coxa ou no glúteo, no quadrante superior externo. Em criança menor de dois anos dar preferência 
ao músculo vastolateral da coxa.

OBSERVAÇÕES

•	 Nos	casos	leves	e	moderados,	administrar	toda	a	dose	indicada	por	via	intramuscular;

•	 Nos	casos	graves,	administrar	parte	da	dose	40.000UI	por	via	intramuscular	e	o	
restante	por	via	endovenosa,	ou	toda	dose	por	via	endovenosa;

•	 O	SAD	nunca	deve	ser	administrado	por	via	subcutânea,	considerando	a	necessi-
dade	de	uma	concentração	sérica	elevada	e	rápida,	suficiente	para	neutralizar	a	
toxina	circulante.

6.4 SORO ANTIBOTULÍNICO (SAB)

COMPOSIÇÃO

O SAB é uma preparação purificada, obtida a partir do soro de equinos hiperimunizados com a toxina 
botulínica, contendo anticorpos para a imunização passiva. Três tipos de SAB estão disponíveis para 
eliminação das toxinas A, B e E do Clostridium botulinum.

APRESENTAÇÃO

O SAB é apresentado sob a forma líquida, em ampolas de 10ml, contendo anticorpos da toxina bo-
tulínica.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura entre +2ºC e +8ºC, NÃO pode ser congelado.
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INDICAÇÃO

O soro antibotulínico (SAB) é indicado para o tratamento do botulismo visando eliminar a toxina cir-
culante e a sua fonte de produção: o Clostridium botulinum. O soro deve ser administrado o mais pre-
cocemente possível, mas antes devem ser colhidas todas as amostras para o diagnóstico laboratorial.

O SAB, para ter ação rápida e eficaz, deve ser administrado o mais precocemente possível, vez que 
não tem ação sobre a toxina que já se fixou no sistema nervoso. 

DOSE E VOLUME

Na embalagem do SAB está indicada a concentração do soro necessária para neutralizar as toxinas 
ainda circulantes na corrente sanguínea e reduzir a produção de novas toxinas.

A dose do SAB é única e deve ser feita o mais precocemente possível.

Nos adultos está indicado o uso de um frasco de soro (10 ml).

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via ENDOVENOSA.  A ampola do soro (10ml) deve ser diluída em soro fisiológico a 
0,9% (100ml para uma ampola de 10ml).

Quadro 2 – Soros heterólogos disponíveis para imunoprevenção

SORO COMPOSIÇÃO APRESENTAÇÃO DOSE E 
VOLUME VIA LOCAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO 
CLÍNICA PARA 

INDICAÇÃO

SAT 

Solução purificada 
de anticorpos a 
partir de plasma 

de equinos 
hiperimunizados 

com toxina 
tetânica.

Ampola de 5ml 
com 5.000UI 

(líquida)

Uso 
profilático: 

5.000UI 

Uso 
terapêutico: 

20.000UI

IM

Dividir entre as 
regiões deltoide, 
vasto lateral da 
coxa e glútea.

• Ferimento 
grave de risco 
para tétano + 
história vacinal 
desconhecida 
ou inexistente 
ou incompleta.

SAR 

Solução purificada 
de anticorpos 

obtidos a 
partir do soro 

de equinos 
hiperimunizados 

com antígenos 
rábicos.

Ampola de 5ml 
com 1.000UI 

(líquida)

40UI por Kg 
de peso IM

Dividir entre as 
regiões deltoide, 
vasto lateral da 
coxa e glútea.

• Acidentes 
graves + 
Situação 
do animal 
(desaparecido, 
morto, raivoso 
OU animal 
silvestre).

SAD

Solução purificada 
de anticorpos 
constituído de 

fração F(ab) 2 de 
Imunoglobulinas 
equivalentes com 
fenol e soluções 

fisiológicas.

Ampola de 
10ml com 
10.000UI

Formas 
leves: 

40.000UI           
Formas 
mistas: 

60.000 a 
80.000UI                                         
Formas 

graves ou 
tardias: 
80.000 a 

120.000UI

IM ou EV, 
conforme 
gravidade 

do caso

IM: Dividir 
entre as regiões 
deltoide, vasto 

lateral da coxa e 
glútea. EV: diluir 
em 100 ml de SF 
0,9% ou SG 5%, 

com gotejamento 
conforme 

prescrição.

• No tratamento 
de difteria.
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SORO COMPOSIÇÃO APRESENTAÇÃO DOSE E 
VOLUME VIA LOCAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO 
CLÍNICA PARA 

INDICAÇÃO

SAB 

Solução purificada 
de anticorpos, a 
partir de plasma 

obtido de equinos 
hiperimunizados 
bi ou trivalente 

(contra os tipos A 
e B ou A, B e E de 
toxina botulínica).

Ampola de 
10ml

Diluído 
em soro 

fisiológico 
na proporção 

de 1:10

EV
Infundir, por 

acesso venoso, 
em 01 hora.

• No tratamento 
de botulismo.

Fonte: Manual de Procedimentos para Vacinação, 2001. Elaborado pela CPI/SVS/SUBPAV/S

6.5 SOROS ESPECÍFICOS CONTRA VENENOS DE ANIMAIS 
PEÇONHETOS
Acidentes por animais peçonhentos são ocorrências que se caracterizam por envenenamentos cau-
sados por toxinas inoculadas no organismo humano através das presas de serpentes, de picadas de 
escorpiões, de aranhas, e por meio do contato de cerdas de lagartas com a pele.

Os acidentes causados por animais peçonhentos, de maneira geral, são mais graves nas crianças 
com menos de 07 anos e nos adultos acima de 50 anos. Por isto, crianças e idosos devem ser obser-
vados rigorosamente para detectar qualquer sinal ou sintoma que indique a necessidade de ime-
diata intervenção. Como essas ocorrências, muito comuns no Brasil, podem ser de alta gravidade a 
adoção de medidas deve ser imediata com o objetivo de diminuir, ao máximo, o risco de vida para o 
acidentado (sequelas e mortes).

Estão disponíveis soros antivenenos dos animais peçonhentos de importância para a saúde:

a) Serpentes dos gêneros Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara); Crotalus (casca-
vel); Lachesis (surucucu e surucucu pico-de-jaca); e Micrurus (coral verdadeira);

b) Escorpiões do gênero Tityus;

c) Aranhas dos gêneros Latrodectus (viúva-negra), Phoneutria (aranha armadeira) e Loxos-
celes (aranha-marrom); 

d) Lagartas do gênero Lonomia.

A soroterapia, portanto não produz imunidade permanente e no caso de outro acidente com veneno 
da mesma espécie de animal peçonhento é necessário repetir a soroterapia.

Quadro 3 – Indicações e informações técnicas sobre soros antivenenos

SORO 
ANTIVENENO

SITUAÇÃO 
CLÍNICA PARA 

INDICAÇÃO
DOSE E VOLUME VIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

CUIDADOS

SORO 
BOTRÓPICO

ACIDENTES COM 
JARARACA

Leve 3 ampolas; 
Moderado 6 ampolas; 
Graves 12 ampolas.

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.

SORO 
CROTÁLICO

ACIDENTES COM 
CASCAVEL

Leve 5 ampolas; 
Moderado 10 ampolas; 
Graves 20 ampolas.

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.
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SORO 
ANTIVENENO

SITUAÇÃO 
CLÍNICA PARA 

INDICAÇÃO
DOSE E VOLUME VIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

CUIDADOS

SORO ELAPÍDICO ACIDENTES COM 
CORAL Graves 10 ampolas EV, infundido em 20 a 60 

minutos, sob supervisão direta.

SORO 
LAQUÉTICO

ACIDENTES COM 
SURUCUCU

Moderados 10 ampolas; 
Graves 20 ampolas

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.

SORO 
ESCORPIÔNICO

ACIDENTES COM 
ESCORPIÃO

Moderados 3 ampolas; 
Graves 6 ampolas

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.

SORO 
ARACNÍDICO

ACIDENTE COM 
ARMADEIRA 
(phoneutria)

Moderados 2-4 
ampolas;
Graves 5-10 ampolas

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.

SORO 
LOXOSCÉLICO

ACIDENTE 
COM ARANHA 
MARROM

Moderados 2-4 
ampolas; Graves 5-10 
ampolas

EV, infundido em 20 a 60 
minutos, sob supervisão direta.

SORO 
LONÔMICO

ACIDENTE 
COM LAGARTA           
(Lonomia 
oblíqua)

Moderados 5 ampolas; 
Graves 10 ampolas

EV, diluído, a critério médico, em 
SF0,9% ou SG 5%. Proporção de 
1:2 à 1:5 e gotejamento rápido 
(01 hora para 05 ampolas; 01 
hora e 30 minutos para 10 
ampolas), sob supervisão direta.

SORO 
LATRODÉTICO ou 
ARACNIDÍCO

ACIDENTE COM 
VIÚVA NEGRA

Moderados 1 ampola; 
Graves 2 ampolas

Intramuscular IM, sob 
supervisão direta.

Fonte: Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos, 2001 e Manual de Diagnóstico e Trata-
mento de Acidentes por Lonomia, Centro de Informação Toxicológica/RS, 1999.

Elaborado pela CPI/SVS/SUBPAV/S

Quadro 4 – Unidades de referência para soroterapia

REFERÊNCIAS DE ATENDIMENTO DE SOROS E IMUNOGLOBULINAS

SOROS: ANTIDIFTÉRICO E ANTIBOTULÍNICO – plantão 24 horas    

• Instituto Nacional de Infectologia: Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos. Tel: 3865-9549 (Farmácia 
-Plantão), 3865-9518 (Farmácia até às 18h), 3865-9124 (Crie).

SORO ANTIRRÁBICO HUMANO – plantão 24 horas  

• Hospital Municipal Lourenço Jorge: Av Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca. Tel: 3111-4653 
(Acolhimento 24h) / 3111-4765 (NVH) / 3111-4612 / 4611 (Direção);   

• Hospital Municipal Souza Aguiar: Pça da República 111 – Centro. Tel 3111-2804 (Classificação de 
Risco - 24h) / 3111-2635 (Geral);    

• Hospital Municipal Pedro II: Rua do Prado, 325 – Santa Cruz. Tel:3365-0300 – Ramal 279 (NVH)/ 
3365-5201 (Geral);

•	 PARA	ADMINISTRAÇÃO	DO	SAR	–	Instituto Nacional de Infectologia: Av. Brasil nº 4.365, Man-
guinhos. Tel: 3865-9549 (Plantão), 3865-9518 (Farmácia até às 18h), 3865-9124 (Crie).
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REFERÊNCIAS DE ATENDIMENTO DE SOROS E IMUNOGLOBULINAS

SORO ANTITETÂNICO – plantão 24 horas    

• Hospital Municipal Lourenço Jorge:  Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca. Tel: 3111-4653 
(Acolhimento 24h) / 3111-4765 (NVH) / 3111-4612 / 4611 (Direção);   

• Hospital Municipal Souza Aguiar: Pça da República 111 – Centro. Tel 3111-2804 (Classificação de 
Risco - 24h) / 3111-2635 (Geral);    

• Hospital Municipal Salgado Filho: Rua Arquias Cordeiro, 37 – Méier. Tel 3111-4123 (NVH) ou 
3111-4101(Direção-Geral) / 3111-4157 (Farmácia);    

• Hospital Municipal Miguel Couto: Rua Mario Ribeiro, 117 – Leblon. Tel 3111-3798 (NVH) ou 3111-
3701(NVH);    

• Hospital Municipal Pedro II: Rua do Prado, 325 – Santa Cruz. Tel:3365-0300 - Ramal 279 (NVH) / 
3365-5201 (Geral);   

• Instituto Nacional de Infectologia: Av. Brasil nº 4.365 – Manguinhos. Tel: 3865-9549 (Farmácia 
-Plantão), 3865-9518 (Farmácia até às 18h), 3865-9124 (Crie).  

SOROS ANTIVENENOS (Acidentes com animais peçonhentos) – plantão 24 horas

• Hospital Municipal Lourenço Jorge: Av Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca. Tel: 3111-4653 
(Acolhimento 24h) / 3111-4765 (NVH) / 3111-4612 / 4611 (Direção);    

• Instituto Nacional de Infectologia: Av. Brasil nº 4.365 – Manguinhos. Tel: 3865-9549 (Farmácia 
-Plantão), 3865-9518 (Farmácia até às 18h), 3865-9124 (Crie);    

• Hospital Municipal Pedro II: Rua do Prado,325 – Santa Cruz. Tel:3365-0300 – Ramal 279 (NVH) / 
3365-5201 (Geral). 

IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS – plantão 24 horas    

• Crie – Hospital Mun Rocha Maia: Rua Gal. Severiano, 91 – Botafogo. Tel: 2295-2295  (após às 17h 
- Ramais 224 ou 215);    

• Instituto Nacional de Infectologia: Av. Brasil nº 4.365 – Manguinhos. Tel: 3865-9549 (Far-
mácia-Plantão), 3865-9518 (Farmácia até às 18h), 3865-9124 (Crie – indicações especiais).                                                                                                                                      
 Nos	finais	de	semana	ou	feriados	as	crianças	menores	de	12	anos	devem	ser	encaminhados	
ao	Hospital	Municipal	Rocha	Maia.  

Elaborado por: CPI/SVS/SUBPAV/SVS/S
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7. BOAS PRÁTICAS EM IMUNIZAÇÃO
Segundo Art. 6º da RDC ANVISA n° 63/2011, as Boas Práticas são os componentes da Garantia da Quali-
dade que asseguram os padrões de qualidade adequados as serviços ofertados. São orientadas primei-
ramente à redução dos riscos inerentes a prestação de serviços de saúde, relacionada a sua importância 
para o funcionamento dos serviços de saúde. 

O funcionamento da sala de vacinação envolve um conjunto de atividades desenvolvidas por uma 
equipe, na qual cada um dos componentes assume funções específicas. Durante o processo de vaci-
nação alguns aspectos devem ser considerados antes, durante e após a administração, a seguir esses 
aspectos serão abordados.

7.1 ROTINA DA SALA DE VACINAÇÃO

PROCEDIMENTOS ANTES DA ABERTURA DA SALA PARA ATENDIMENTO

• Verificar as temperaturas do equipamento de conservação, para garantir conservação dos imu-
nobiológicos entre +2°C a +8°C;

• Verificar, primeiramente, a temperatura do momento, a seguir a temperatura máxima e depois a 
temperatura mínima;

• Registrar as 3 medidas em impresso próprio (mapa diário de controle de temperatura), que deve 
estar afixado na parte externa da geladeira, em altura de fácil visualização para todos da equipe, 
registrando data, hora da aferição e rubrica do responsável;

• Realizar monitoramento e avaliação do status da temperatura, diariamente, definindo se há situ-
ação de alerta, ideal ou inadequada;

• Comunicar qualquer alteração de temperatura ao enfermeiro responsável;

• Retirar as bobinas reutilizáveis do congelador ou do freezer e deixá-las sobre a bancada por al-
guns minutos antes de organizar a caixa (ambientação das bobinas), para que possam atingir a 
temperatura positiva;

• Separar a caixa térmica de uso diário;

• Organizar as bobinas reutilizáveis ao redor das paredes e posicionar o sensor do termômetro de 
cabo extensor no interior da caixa térmica;

• Quando a temperatura estiver adequada, dispor na caixa térmica os frascos de vacinas em um 
recipiente para que os mesmos não entrem em contato direto com as bobinas;

• Garantir, na caixa térmica de uso diário, a quantidade aproximada de vacinas para a jornada de 
trabalho, a fim de evitar a abertura do equipamento de conservação mais do que o necessário;

• Separar, por tipo de graduação e calibre, as seringas e agulhas a serem utilizadas;

• Limpar a bancada onde permanecerá a caixa térmica, caso necessário, com álcool 70%;

• Garantir um recipiente exclusivo e adequado para cada tipo de material a ser descartado: vacinas 
vivas, vacinas inativadas e outro exclusivo para seringas/agulhas (o recipiente deve estar distante 
da lixeira ou da pia, para evitar que entre em contato com a umidade);

• Garantir, na sala de vacinação, uma lixeira com pedal destinada para lixo comum (saco de lixo 
comum) e outra para lixo infectante (saco branco);
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• Manter um kit de Emergência e Protocolo de Atendimento, dentro da sala de vacinação, em local 
de fácil acesso e visualização;

• No início ou final de cada turno de trabalho, de acordo com a organização do serviço, suprir a sala 
com os materiais necessários ao atendimento;

• Conferir a quantidade, a validade e condições de materiais secos a serem utilizados no dia;

• Conferir, separar e repor todos os impressos que serão utilizados no dia de trabalho, como por 
exemplo: registro diário de doses aplicadas, mapa ou livro de registro do quantitativo, validade e 
lote dos frascos armazenados na geladeira da sala;

• Manter em local visível um calendário básico de vacinação atualizado além de um calendário do 
mês corrente;

• Manter ambiente limpo, organizado e tranquilo.

ABORDAGEM NA SALA DE VACINAÇÃO

• Receber o usuário de maneira acolhedora e respeitosa;

• Abordar o usuário de forma individualizada; 

• Solicitar cordialmente o comprovante de histórico vacinal (caderneta ou outro comprovante); 
Se o usuário está comparecendo à sala de vacinação pela primeira vez, abra os documentos do 
registro nominal de vacinação do SI-PNI;

• Confirmar dados pessoais do comprovante de histórico vacinal com o usuário;

• Realizar uma breve anamnese clínica, perguntar sobre possíveis eventos com doses anteriores de 
vacinas, uso de medicamentos ou história de alergia a alguma substância e estado atual de saúde;

• Orientar o usuário sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico e con-
forme calendário vigente;

• Analisar tecnicamente a situação vacinal e proceder o aprazamento no comprovante vacinal;

• Estabelecer vínculo e confiança com usuário;

• Oferecer ambiente calmo e organizado mantendo vínculo.

REGISTROS EM IMUNIZAÇÃO

Quanto aos registros em Imunização, a Portaria GM/MS n° 1498/2013 (BRASIL, 2013) estabelece que 
o registro das informações quanto às vacinas administradas será feito nos instrumentos padroniza-
dos pelo PNI, sendo responsabilidade: 

I – das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere ao 
registro no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Quanto à comprovação da vacinação, será feita por meio do cartão ou caderneta de vacinação, emi-
tida pelas unidades de saúde públicas e privadas, devidamente credenciada no âmbito do SUS, con-
tendo as seguintes informações: 

I – nome da vacina;

II – data;
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III – número do lote;

IV – laboratório produtor;

V – unidade vacinadora; 

VI – nome do vacinador.

PROCESSO DE VACINAÇÃO: ETAPAS

1. A preparação dos pais: o profissional deve encorajar, confortar e orientar para que não ameacem 
as crianças utilizando a ideia da injeção; A orientação aos pais deve incluir: importância da vacina, 
doenças prevenidas através do produto a ser usado e possíveis eventos adversos, encorajar as 
crianças para uma vacinação segura e tranquila. Podem-se utilizar técnicas de distração (brin-
quedos etc.) em bebês, pode-se estimular a amamentação;

2. A aplicação das vacinas: é importante a escolha do local apropriado de acordo com a vacina, a 
idade, a atividade profissional (se for o caso), bem como o correto posicionamento do cliente para 
o relaxamento do músculo;

3. Liberação do cliente: após observar (se possível por 15 a 20 minutos) se o cliente não apresentou 
nenhuma intercorrência relacionada à vacina, e que já foram realizados os devidos registros no 
Cartão de Saúde da Criança ou outro comprovante de vacinação e liberar este cliente do atendi-
mento na unidade.

APLICAÇÃO DE VACINAS: CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

a) Higienização das mãos

A higiene das mãos é realizada antes e depois de:

 » Manusear os materiais, as vacinas, os soros e as imunoglobulinas;

 » Administrar cada vacina, soro e imunoglobulina;

 » Executar qualquer atividade na sala de vacinação.

Nota

• Antes de iniciar a higiene das mãos, é necessário retirar joias como anéis e pulseiras 
e outros adornos, pois sob tais objetos podem se acumular micro-organismos;

• É importante manter as unhas curtas e com os cantos aparados para evitar acidentes 
e contaminação.

• O profissional deve ser orientado quanto às Práticas de Higienização das mãos;

• É a medida individual simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções 
relacionadas à assistência à saúde. 

b) Biossegurança em Imunização

A NR-32 (BRASIL, 2008) estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de prote-
ção à segurança e à saúde dos Trabalhadores em Serviços de Saúde, há recomendações de:

• Utilizar vestimenta adequada e confortável, de forma que possibilite os movimentos;

• Não deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais;
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• Não usar adornos, tais como: brincos, colares, anéis, alianças, entre outros;

• Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para prevenir a ocorrência de acidentes (Pare-
cer COREN-SP n° 047/2011 e Norma Regulamentadora-6).

c) Fundamentos para injeção segura

• Realizar a administração de vacinas segundo as normas técnicas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde; 

• Na administração de medicamentos injetáveis, nos casos em que a pele esteja limpa, não há 
necessidade de antissepsia antes da aplicação de imunobiológicos, assim como também não há 
necessidade do uso de álcool 70% para administração de injetáveis. (OMS, 2011);

• Ao aplicar os imunobiológicos NÃO se recomenda o uso de luvas: para injeções intradérmicas, 
subcutâneas e intramusculares de rotina, se a pele do profissional de saúde estiver intacta. 
(ANVISA, 2011);

• NÃO se recomenda uso de curativo oclusivo no local a injeção, após aplicação dos imunobiológicos. 
Segundo recomendações do PNI, deve-se realizar compressão com algodão seco. (BRASIL, 2001);

• Ao utilizar frasco multidose, ao aspirar cada dose, perfurar a borracha em locais diferentes, evi-
tando a parte central da tampa. Antes de aspirar cada dose, realizar movimentos rotatórios com 
o frasco em sentido único, para sua homogeneização completa. Utilizar na administração da 
vacina a mesma agulha que foi utilizada na aspiração da dose, exceto quando há recomendação 
técnica do laboratório da vacina, para troca da agulha.

d) Os 12 certos para uma prática segura de vacinação

Para execução de uma prática segura de vacinação, com boas práticas e prevenção de danos, 
devem-se seguir os passos seguintes com o objetivo de conferir e validar o processo de preparo e 
administração de imunobiológicos. Deve-se conferir e/ou perguntar:

• Paciente certo (perguntar o nome completo, DN);

• Idade certa para a vacina que está sendo indicada;

• Vacina certa que está sendo separada (verificar 3 vezes o nome e laboratório da vacina no rótulo);

• Validade certa da vacina que será administrada (conferir se a validade está no prazo para uso);

• Lote certo (Conferir se o lote registrado na caderneta equivale ao rótulo da vacina);

• Insumo certo para a via e local da administração (separar agulha e seringa certas de acordo com 
cada imunobiológico);

• Dose certa que corresponde ao esquema que o usuário está realizando (1ª, 2ª, 3ª dose ou reforço);

• Volume certo indicado para a vacina que será administrada (0,25ml ou 0,5ml ou 1,0ml...);

• Local de administração certo, conforme vacina e via indicadas (região deltoide, vasto lateral da coxa);

• Via de administração certa, conforme indicação da vacina (intramuscular, subcutânea...);

• Ângulo certo, conforme massa muscular e via indicada (15°, 45° ou 90°);

• Temperatura certa do imunobiológico (+2°C a 8°C na caixa térmica).
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7.4 TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO
As vacinas são aplicadas pelas vias: intramuscular, subcutânea, intradérmica e oral; sendo as mais 
utilizadas, intramuscular e subcutânea. Para realizar uma aplicação correta, é necessária a observa-
ção de alguns aspectos, entre eles, a composição e apresentação da vacina, a via e o local de admi-
nistração adequado e o material para cada tipo de imunobiológico. 

É importante preparar a criança, o adolescente ou adulto antes da administração de uma vacina. No 
caso das crianças, principalmente aquelas de até 2 anos que possuem um esquema vacinal extenso, 
uma orientação adequada aos pais pode contribuir para o sucesso na realização do procedimento 
de vacinação. 

ADMINISTRAÇÃO – VIA ORAL 

• Vacinas recomendadas: poliomielite oral e rotavírus humano. 

• Local para administração: cavidade oral.

• Procedimentos:

 » Checar o imunobiológico a ser administrado bem como o indivíduo que irá recebê-lo;

 » Higienizar as mãos com água e sabão;

 » Preparar a criança a ser vacinada, colocando-a com o corpo reclinado no colo do 
responsável;

 » Para administrar a vacina o vacinador deve se colocar por trás da criança, inclinar sua 
cabeça ligeiramente para trás e fazer leve pressão nas bochechas;

 » Exclusivamente para administração da vacina poliomielite oral, abra a bisnaga e 
mantenha a tampa na mão; mantenha a bisnaga na posição oblíqua (45º) com o bico 
conta-gotas para baixo; faça leve pressão na bisnaga (sempre na posição oblíqua) 
para pingar a primeira gota sobre a língua de quem será vacinado; 

 » Exclusivamente para administração da vacina rotavírus oral humano, segurar o apli-
cador, introduzindo-o, delicadamente no canto da boca da criança de forma que a 
vacina seja aplicada gradativamente na mucosa. Para a administração da vacina con-
tra poliomielite administrar o conteúdo, delicadamente, sobre a língua da criança;

 » Na utilização de produtos com apresentação unidose administrar diretamente na 
boca da criança e quando a apresentação for multidose, ter cuidado para não conta-
minar através do contato com a boca; 

 » Realizar a vacinação contra o rotavírus lentamente, para que haja contato do vírus 
vacinal com a mucosa oral e diminua a possibilidade de regurgitação.

ADMINISTRAÇÃO - VIA INTRAMUSCULAR

• Vacinas recomendadas: pentavalente, DTP infantil, dupla adulto (dT), hepatite B, pneumocócica 
10 conjugada e meningocócica C conjugada, influenza, hepatite A, raiva humana, dTpa adulto;

• Locais para aplicação: 

 » Vasto lateral da coxa, no 1/3 médio da coxa, entre o joelho e o trocanter maior. Reco-
mendado para crianças menores de 2 anos de idade;
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 » Deltoide, abaixo do processo acromial e acima da inserção do músculo deltoide;

 » A área ventroglútea é uma região alternativa para administração de imunobiológicos 
por via IM, devendo ser utilizada por profissionais capacitados;

 » A região glútea é uma opção para administração de determinados tipos de soros (an-
tirrábico e outros) e imunoglobulinas (anti-hepatite B e varicela, por exemplo).

• Volume máximo: 5ml;

• Insumos recomendados: A seringa mais apropriada para injeção subcutânea é de 1 a 3ml e a 
agulha deve ser: 20x5,5, 25x6 para crianças e adolescentes/ 25x7, 25x8 para adultos; 

• Procedimentos:

 » Checar o imunobiológico a ser administrado bem como o indivíduo que irá recebê-lo, 
avaliando a massa muscular;

 » Higienizar as mãos com água e sabão;

 » Preparar a dose do imunobiológico;

 » Escolher o local para a administração, evitando locais com cicatrizes e manchas, ta-
tuagens e lesões;

 » Colocar o indivíduo sentado ou em posição de decúbito dorsal ou decúbito lateral. 
Na vacinação de crianças, solicitar ajuda do acompanhante na contenção de movi-
mentos bruscos das mesmas;

 » Eleger o grupo muscular indicado: deltoide, vasto lateral da coxa, ventroglútea ou 
dorsoglútea;

 » Fazer a limpeza da pele com algodão seco;

 » Introduzir a agulha em ângulo reto (90°) e aspirar o local. Se houver retorno venoso, 
desprezar a dose (bem como a seringa e agulha utilizadas) e preparar uma nova 
dose. O ângulo de introdução da agulha pode ser ajustado conforme a massa mus-
cular do usuário a ser vacinado;

 » Administrar o imunobiológico lentamente, cerca de 10 segundos por ml esperando 
10 segundos antes de retirar a agulha;

 » Retirar a agulha, em movimento único e firme;

 » Fazer leve compressão no local com algodão seco;

 » Observar a ocorrência de eventos adversos imediatos;

 » Desprezar a seringa e agulha utilizadas na caixa coletora de material perfuro-cortante;

 » Higienizar as mãos com água e sabão.
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OBSERVAÇÕES

•	 Para	 administração	 de	 vacinas,	 não	 é	 recomendada	 a	 antissepsia	 da	 pele	 do	
usuário.	 Somente	 quando	 houver	 sujidade	 perceptível,	 a	 pele	 deve	 ser	 limpa	
utilizando-se	água	e	sabão	ou	álcool.	No	caso	de	vacinação	extramuros	e	em	am-
biente	hospitalar,	pode-se	utilizar	álcool	a	70%;

•	 Quando	usar	o	álcool	a	70%,	friccione	o	algodão	embebido	por	30	segundos	e	em	
seguida,	espere	mais	30	segundos	para	permitir	a	secagem	da	pele,	deixando-a	sem	
vestígios	do	produto,	de	modo	a	evitar	interferência	do	álcool	no	procedimento.

A técnica adequada também é fundamental para uma boa prática em vacinação e conhecer as indica-
ções dos locais anatômicos, conforme o volume a ser administrado também assegura um fundamen-
to essencial para uma prática adequada. O Quadro 1 demonstra os parâmetros para administração 
intramuscular.

Quadro 1 – Seleção do local de aplicação IM e volume máximo a ser administrado, segundo faixa etária

IDADE DELTOIDE VENTRO-GLÚTEA DORSO-GLÚTEA VASTO LATERAL 
DA COXA

Prematuros – – – 0,5ml

Neonatos – – – 0,5ml

Lactentes – – – 1,0ml

Criança 2 a 6 anos 0,5ml 1,5ml 1,0ml 1,5ml

6 a 14 anos 0,5ml 1,5 a 2,0ml 1,5 a 2,0ml 1,5ml

Adolescentes 1,0ml 2,0 a 2,5ml 2,0 a 2,5ml 1,5 a 2,0ml

Adultos 1,0ml 5,0ml 5,0ml 5,0ml
Fonte: Adaptado de Bork, AMT. Enfermagem baseada em Evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

Extraído do Parecer COREN-SP – Administração de Medicamentos por via Intramuscular, 2010.

Baseado no Manual de Procedimentos para Vacinação, 2014.

ADMINISTRAÇÃO DE DUAS VACINAS NA MESMA REGIÃO MUSCULAR (VASTOLATERAL DA COXA)

• Os locais das injeções devem ser sobre o eixo da coxa, separados por pelo menos 2,5cm de distância;

• Registrar na caderneta de vacinação o lado direito (D) ou esquerdo (E) do respectivo membro em 
que as vacinas foram administradas, a fim de identificar a ocorrência de evento adverso local;

• A administração de múltiplas vacinas em um mesmo músculo NÃO REDUZ seu poder imunogêni-
co nem aumenta a frequência e gravidade dos eventos adversos;

• Recomenda-se aproveitar a mesma visita ao serviço de vacinação e vacinar o usuário conforme 
esquema preconizado para os grupos e /ou faixa etária, oferecendo proteção contra as doenças 
imunopreveníveis e minimizando as oportunidades perdidas de vacinação.

OBSERVAÇÕES 

A	Técnica	de	Aplicação	em	Z	consiste	em	realizar	uma	tração	aplicada	à	pele	e	aos	teci-
dos	subcutâneos	antes	da	inserção	da	agulha	e	depois	liberar	após	a	retirada	da	agulha.

No	adulto,	deve-se	evitar	a	administração	de	duas	vacinas	no	mesmo	deltoide,	exceto	
se	os	 imunobiológicos	 forem	administrados	por	diferentes	vias	 (uma	subcutânea	e	
outra	intramuscular,	por	exemplo).
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ADMINISTRAÇÃO – VIA SUBCUTÂNEA

• Vacinas recomendadas: tríplice viral, febre amarela, tetraviral, varicela monovalente;

• Locais para administração: 

 » Região do deltoide no terço proximal; 

 » A face superior externa do braço; 

 » Face anterior e externa da coxa; 

 » Face anterior do antebraço.

• Volume máximo: 1,5ml;

• Insumos recomendados: A seringa mais apropriada para injeção subcutânea é de 1 a 3ml e a 
agulha deve ser pequena (13 x 4,0 ou 13 x 4,5 ou 16 x 5,0); 

• Procedimentos:

 » Checar o imunobiológico a ser administrado bem como o indivíduo que irá recebê-lo, 
avaliando a massa muscular;

 » Higienizar as mãos com água e sabão;

 » Preparar a dose do imunobiológico;

 » Escolher o local para a administração, evitando locais com cicatrizes e manchas, ta-
tuagens e lesões;

 » Fazer a limpeza da pele com algodão seco;

 » Colocar o usuário em posição confortável e segura. Na vacinação de crianças, solicite 
ajuda do acompanhante na contenção para evitar movimentos bruscos;

 » Pinçar o tecido do local da administração com o dedo indicador e o polegar, manten-
do a região firme;

 » Introduzir a agulha, com rapidez e firmeza, formando um ângulo de 90º (agulha 
13x4,5);

 » Não aspire o local;

 » Injetar o líquido lentamente;

 » Retirar a seringa com a agulha, em movimento único e firme;

 » Fazer leve compressão no local com algodão seco;

 » Desprezar a seringa e agulha utilizadas na caixa coletora de material perfurocortante;

 » Higienizar as mãos com água e sabão.
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ADMINISTRAÇÃO – VIA INTRADÉRMICA

• Vacina recomendada: BCG;

• Local para administração: inserção inferior do deltoide direito;

• Volume máximo: 0,5ml;

• Insumos recomendados: seringa tuberculina de 1ml com agulhas 13x3,8 ou 13x4,0 ou 13x4,5;

• Procedimentos:

 » Checar o imunobiológico a ser administrado bem como o indivíduo que irá recebê-lo;

 » Higienizar as mãos com água e sabão;

 » Preparar a dose do imunobiológico;

 » Escolher o local para a administração, evitando locais com cicatrizes e manchas, ta-
tuagens e lesões;

 » Fazer a limpeza da pele com algodão seco;

 » Segurar o local da aplicação, distendendo a pele com o polegar e o indicador;

 » Segurar a seringa com o bisel da agulha para cima, paralelo à superfície da pele. A 
agulha deve formar com o braço um ângulo de 15°;

 » Colocar o indivíduo em posição confortável e segura. Na vacinação de crianças, so-
licitar ajuda do acompanhante na contenção de movimentos bruscos das mesmas;

 » Introduzir a agulha, paralelamente à pele, até que o bisel desapareça;

 » Injetar a vacina lentamente, pressionando a extremidade do êmbolo com o polegar;

 » Retirar a agulha da pele;

 » Não fazer compressão no local da administração da vacina;

 » Desprezar a seringa e agulha utilizadas em caixa coletora de material perfurocortante;

 » Higienizar as mãos com água e sabão.

7.3 ATIVIDADES FINAIS NA SALA DE VACINAÇÃO

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA

• Verificar e registrar as temperaturas da geladeira;

• Desmontar as caixas térmicas e recolocar na geladeira os frascos que poderão ser utilizados con-
forme a validade de cada produto apos a abertura;

• Guardar as bobinas de gelo no freezer;

• Consolidar as doses de vacinas aplicadas;

• Arquivar cartões espelhos de acordo com a data do retorno;
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• Repor material de uso diário para garantir o início dos trabalhos na manha seguinte;

• Guardar todo o material que possa ser utilizado no dia seguinte em armário próprio;

• Verificar se a tomada do equipamento esta conectada e/ou porta da geladeira fechada, antes de 
se retirar da sala.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES QUINZENAIS E MENSAIS

• Solicitar ao funcionário de serviços gerais que realize a limpeza quinzenalmente e a limpeza ter-
minal da sala (sempre sob supervisão do responsável pela sala);

• Prover a limpeza de geladeira quinzenalmente antes do recebimento dos imunobiológicos ou 
quando a espessura de gelo no congelador estiver maior que 0,5cm, SEMPRE com a supervisão 
de um funcionário da sala.

AO FINAL DAS ATIVIDADES DO MÊS, A EQUIPE DE VACINAÇÃO DEVE ADOTAR OS SEGUINTES PRO-
CEDIMENTOS:

• Somar as doses administradas, registradas no Mapa Diário de Vacinação, transferindo para o 
consolidado do Boletim Mensal de Doses Aplicadas;

• Fazer a revisão do arquivo de Cartão do Registro do Vacinado para possível convocação e busca 
de faltosos;

• Proceder a digitação no SI-PNI, para as salas de vacinação que já utilizam o sistema nominal de 
registro;

• Avaliar e calcular o percentual de utilização e perda dos imunobiológicos, avaliar as coberturas 
vacinais da área de abrangência do serviço de saúde.

OBSERVAÇÕES

•	 Lembrar	que	a	geladeira	que	compõe	a	Rede	de	Frio	deve	ter	uma	tomada	de	uso	
EXCLUSIVO;

•	 Idealmente,	as	salas	de	vacina	devem	ter	um	aparelho	de	ar	condicionado	com-
patível	com	seu	tamanho,	que	deve	permanecer	ligado	durante	toda	jornada	de	
trabalho;

•	 A	limpeza	da	sala	de	vacinas	deve	ser	sempre	na	jornada	de	trabalho	e	sob	supervi-
são	de	algum	componente	da	equipe,	e	não	nos	finais	de	semana	ou	sem	presença	
de	um	profissional	responsável.



ANEXOS



PRAZO DE VALIDADE DOS IMUNOBIOLÓGICOS APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM PRIMÁRIA, 
CONFORME LABORATÓRIO PRODUTOR

Vacina Laboratório Apresentação Tempo

BCG FAP 10 doses 6 horas

Hepatite B
Butantan 5ml 15 dias

Sanofi 10ml 10 dias

Poliomielite (VOP)*

BioManguinhos 25 doses 5 dias

Biofarma 10 doses 4 semanas

Sanofi Pasteur 20 doses 6 horas

Poliomielite Inativa-
da (VIP) Sanofi Pasteur 10 doses 7 dias

Rotavírus oral GSK dose seringada uso imediato

Pentavalente
Novartis 1 dose uso imediato

Biological E. limited 1 dose uso imediato

DTP
Butatan 10 doses 15 dias

Serum 10 doses 4 semanas

Pneumo 10 GSK 1 dose uso imediato

Meningo C Novartis 1 dose uso imediato

Hepatite A MSD 1 dose uso imediato

Tríplice Viral

BioManguinhos 10 doses 8 horas

Sanofi Pasteur 10 doses 6 horas

Serum 5 doses 6 horas

Tetra Viral GSK 1 dose uso imediato

HPV quadrivalente MSD 1 dose uso imediato

Dupla Adulto(dT)
Butantan 10 doses 15 dias

Serum 10 doses 4 semanas

dTpa GSK dose seringada uso imediato

Rábica VERO Sanofi Pasteur 1 dose uso imediato

Febre Amarela

BioManguinhos 5 doses 6 horas

10 doses 6 horas

50 doses 4 horas

Influenza Sazonal Butantan 10 doses 7 dias

Pneumo 23 
Sanofi Pasteur dose seringada uso imediato

MERCK dose seringada uso imediato

* Poliomielite Oral (VOP) - Após o degelo a vacina não poderá ser utilizada por um período superior à 3 meses (Biomangui-
nhos) e 6 meses (Biofarma). Por um período não superior ao prazo de validade indicada no rótulo.

Elaborado pela CPI/SVS/SUBPAV/S.



PADRONIZAÇÃO DOS LOCAIS PARA APLICAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 

VACINAS LADO VIA DE ADMINISTRAÇÃO

BCG DELTOIDE DIREITO INTRADÉRMICA

HEPATITE A
VASTO LATERAL DA COXA 

DIREITA

INTRAMUSCULAR

HEPATITE B

POLIOMIELITE (VIP) VASTO LATERAL DA COXA 
DIREITA DISTAL

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE VASTO LATERAL DA COXA 
DIREITA PROXIMAL

PENTAVALENTE
VASTO LATERAL DA COXA 

ESQUERDAMENINGOCÓCICA C 
(CONJUGADA)

DTP
VASTO LATERAL DA COXA 

ESQUERDA e DELTOIDE 
ESQUERDO

TRIPLICE VIRAL 
(SARAMPO,CAXUMBA e 

RUBÉOLA)
DELTOIDE DIREITO

SUBCUTÂNEA
TETRA VIRAL 

(SARAMPO,CAXUMBA, RUBÉOLA 
e VARICELA)

VARICELA MONOVALENTE
DELTOIDE ESQUERDO

FEBRE AMARELA

INFLUENZA (GRIPE) VASTO LATERAL DA 
COXA DIREITA (crianças) 

e DELTOIDE DIREITO 
(adultos)

INTRAMUSCULAR
RAIVA HUMANA

DUPLA ADULTO (dT) e dTpa 
ADULTO

DELTOIDE ESQUERDO

HPV QUADRIVALENTE

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/S
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ROTINA DE ATENDIMENTO: CRIE BOTAFOGO
Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais – Crie 

QUEM PODE SER ATENDIDO:
Todos os indivíduos (adultos e crianças) portadores de quadros clínicos especiais, conforme indi-
cações do Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais – 2006, do Progra-
ma Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, independente do município de residência.

O QUE É NECESSÁRIO:
1. Encaminhamento do médico assistente elucidando o motivo pelo qual o paciente foi encami-

nhado ao CRIE, com assinatura e carimbo.
2. Nome completo.
3. Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cartão do SUS.
4. Data de nascimento.
5. Telefone de contato.
6. Endereço.

Obs: Para liberação de imunoglobulina antivaricela zoster, o peso do paciente deverá ser in-
formado, assim como os dados acima citados do caso índice para bloqueio hospitalar.

ENDEREÇO: 
Hospital Municipal Rocha Maia: Rua General Severiano, 91 – Botafogo 
Tel: 2275.6531 / 2295.2295 Ramal: 203

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
08:00 – 17:00 horas de segunda à sexta-feira.

COMO AGENDAR UMA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE EAPV:
1. Pelo telefone: 2275.6531 / 2295.2295 Ramal: 203 
2. Pelo email: criesmsdc@gmail.com
3. Pessoalmente.

ATENDIMENTO A PARTIR DAS 17 HORAS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS:
A liberação de vacinas ou imunoglobulinas (quando não for possível a presença do paciente) ou 
o atendimento ao paciente será feito pelo plantonista médico da emergência, após avaliação da 
solicitação. Nesse horário são atendidos apenas os casos de urgência contemplados pelo 
manual CRIE/MS.



ROTINA DE ATENDIMENTO: CRIE – INI
Instituto Nacional de Infectologia / Fiocruz
Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - Crie

QUEM PODE SER ATENDIDO:
Todos os indivíduos (adultos e crianças) portadores de quadros clínicos especiais, conforme indi-
cações do Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais – 2006, do Progra-
ma Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, independente do município de residência.

Obs.: Os pacientes pediátricos (até 12 anos de idade) com necessidade de vacinação em 
ambiente hospitalar devem ser encaminhados para avaliação no CRIE do Hospital Municipal 
Rocha Maia.

ENDEREÇO: 
Av. Brasil, nº 4.365, Manguinhos – CEP 21040-900

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
08:00 – 17:00 horas de segunda à sexta-feira.

COMO AGENDAR UMA CONSULTA:
1. Pelo telefone: 3865-9124 
2. Pelo email: crie.agenda@ini.fiocruz.br
3. Pessoalmente.

Obs.: Não haverá atendimento sem marcação de consulta, salvo em situações especiais 
que devem ser avaliadas pelo médico ou enfermeiro do CRIE que estiver presente no dia da 
solicitação.

ATENDIMENTO À NOITE (A PARTIR DAS 17 HORAS), FINAIS DE SEMANA E FERIADOS:
1. A liberação de vacinas ou imunoglobulinas (quando não for possível a presença do paciente) 

será feita pelo plantonista médico do Ipec (quando indicadas), após avaliação da solicitação.
2. O atendimento de adultos (em casos de emergência, inclusive acidentes por animais peço-

nhentos) também será realizado pelo plantonista médico do Ipec.
3. Telefone da enfermaria: 3865-9522

Obs: Não haverá atendimento pediátrico nos plantões noturnos (a partir das 17 horas), finais 
de semana ou feriados. Apenas poderá ser realizada a liberação de imunobiológicos para 
atendimento em outras unidades.



1ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

2ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

3ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

4ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

5ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

6ª PRATELEIRA
IMUNO LABORATÓRIO LOTE VALIDADE QTDADE (doses) ENTRADA DATA:

UNIDADE: AP:

EQUIPAMENTO:     CAPACIDADE (litros):

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL:

MÊS: _____________________________________

FICHA DE CONTROLE DE IMUNOBIOLÓGICOS 
ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO DE REDE DE FRIO
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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE
IMUNOBIOLÓGICOS SOB SUSPEITA

UNIDADE:

DATA DA OCORRÊNCIA/ IDENTIFICAÇÃO DA FALHA:

RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO:

1. Descrição do equipamento (tipo de geladeira, capacidade, marca, outro equipamento):

2. A ocorrência foi na geladeira de: (    ) estoque (    ) sala de vacina

3. Tipo de termômetro:

6. Os imunobiológicos desta ocorrência já sofreram outras alterações de temperatura fora da faixa, em momentos 
anteriores?

(  ) Sim (  ) Não

4. Histórico da ocorrência (descrever cronologicamente os fatos com detalhes dos problema no momento da verificação, antes e depois):

(    ) máxima e mínima analógico

(    ) cabo extensor digital

(    ) cabo extensor analógico

(    ) linear

RA:

TEL. DE CONTATO:

DVS:

E-MAIL:

5. Aletração de temperatura verificada no mapa no momento da falha:
Temperaturas: máxima:                  mínima:                   momento:

Notificação SVS:

Recebido CPI:

MEMO CPI Nº:

/

/

/

/

/

/



8. Providências tomadas pela Unidadre de origem da falha:
(Descrever as providências tomadas desde a identificação da falha até o momento de ocorrência ao Nível Central)

9. Considerações técnicas do(a) SVS/DVS sobre a ocorrência (preencher antes de enviar à CPI):

PARA PREENCHIMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES

10. Classificação da falha:

PARECER TÉCNICO CPI

INSTRUÇÕES GERAIS

• Manter os imunobiológicos nas condições ideais de temperatura até que a situação seja avaliada. Comunicar 
de imediato a ocorrência.

• Caso mais de um equipamento tenha sofrido falha de Rede de Frio, preencher 1 formulário para cada 
geladeira envolvida.

(    ) falha profissional   (    ) falha do equipamento (    ) falha de outras naturezas

Data CPI: Responsável CPI:/ /

7. Período de alteração da falha atual foi:

Tempo que os imunos sofreram alteração de temperatura (em horas): 

Obs.: No item 7, considerar o período entre a hora do último registro de temperatura do dia anterior à falha até a 
hora da identificação do problema.

isto ocorreu: (   ) extamente (  ) aproximadamente

De        :        h do dia às       :        h do dia                                     ./ / / /
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MANHÃ TARDE
STATUS DA TEMPERATURA 
(avaliação das temperaturas)

Registrar: DEGELO, 
Equipamento VAZIO, 

ENTRADA DE 
VACINASDIA HORA 

(00:00) Máxima Mínima Momento Nome do 
Profissional

HORA 
(00:00) Máxima Mínima Momento Nome do 

Profissional

1 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

2 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

3 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

4 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

5 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

6 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

7 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

8 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

9 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

10 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

11 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

12 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

13 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

14 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

15 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

16 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

17 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

18 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

19 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

20 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

21 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

22 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

23 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

24 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

25 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

26 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

27 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

28 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

29 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

30 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

31 IDEAL (   ) ATENÇÃO (   ) 
INADEQUADA (   )

UNIDADE: RA:

EQUIPAMENTO:     MÊS: ANO:

MAPA PARA CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA

IDEAL = TEMPERATURA PREFERENCIALMENTE EM 5ºC, COM VARIAÇÃO ENTRE 3º E 7º C - GERA CUIDADOS DE MANUTENÇÃO
ATENÇÃO = TEMPERATURAS ESTÃO ADEQUADAS, MAS MUITO PRÓXIMAS AO LIMITE RECOMENDADO (2ºC e 8ºC) - GERA CUIDADOS PREVENTIVOS
INADEQUADA = TEMPARATURAS ESTÃO ABAIXO DO RECOMENDADO (MENOR 2ºC) OU ACIMA DO RECOMENDADO (>8ºC) - GERA CUIDADOS CORRETIVOS IMEDIATOS

OBSERVAÇÕES:



TRATAMENTO CHOQUE ANAFILÁTICO

1. Colocar o cliente em local apropriado e posição TRENDELEMBURG

3. Ligar para o serviço de emergência e solicitar ambulância.

Outros Medicamentos:

Administrar 0,01 ml/kg (SUBCUTÂNEA ou INTRAMUSCULAR)
CRIANÇA – máximo de 0,3 ml

ADULTO – 0,5 ml
PODE SER REPETIDO A CADA 10-15 MINUTOS

O2 SOB MÁSCARA OU AMBU, SE INDICADO OU POSSÍVEL

* Manter NA SALA DE VACINAÇÃO este instrutivo juntamente com o kit de emergência.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. Brasil, 2008.

2. Terapêutica medicamentosa.
*ADRENALINA - AMPOLA DE 1 ml (1:1000)

4. Encaminhar para ambiente hospitalar e deixar em observação por 
24 horas devido ao risco de recorrência do choque anafilático.

*DIFENIDRAMINA (Benadryl ®)
Administrar 1 a 2 mg/kg

ENDOVENOSA (lento)
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Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que 
citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.




	Capa_Caderno1.pdf
	1: Capa1_Frente

	Capa_Caderno2.pdf
	1: Capa2_Frente

	Capa_Caderno3.pdf
	1: Capa3_Frente

	Capa_Caderno4.pdf
	1: Capa4_Frente

	Capa_Caderno5.pdf
	1: Capa5_Frente

	Capa_Caderno6.pdf
	1: Capa6_Frente

	Capa_Caderno7.pdf
	1: Capa7_Frente

	guiaimuno_CapaAnexos.pdf
	1: C1_p


