CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE
Vacina

História vacinal

Esquema/
Dose Indicada

Com 3 doses de
Penta/DTP/ dT/dTpa

1 reforço de dTpa adulto,
em cada gestação
(20ª-36ª semanas)

Com menos de
3 doses de Penta/
DTP/dT/dTpa

Completar o esquema
com pelo menos 1 dose
de dTpa adulto a partir da
20ª semana de gestação3
e as demais doses com dT
(Dupla aduto)

dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT)
(inativadas)
DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano (acidental, neonatal)
e Coqueluche

1ª e 2ª doses com dT e
3ª dose com dTpa adulto
(20ª-36ª semanas),
quando captada
precocemente

Idade máxima para
início do esquema

Local de
aplicação

a. A 2ª dose ou
reforço, deve ser feita,
preferencialmente, até
20 dias antes do parto1.
b. Agendar dose de
reforço dTpa adulto, a
cada nova gestação

DE

-

-

Sem limite de idade

DD

Durante o período
gestacional

DE

Não vacinada

1ª dose de dTpa adulto
(20ª-36ª semanas) e as
demais com dT, quando
captada mais tardiamente

Hepatite B (recombinante)

DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B

Com 3 doses

Não há reforço

Com menos de
3 doses

Completar o esquema com
2ª ou 3ª dose

Não vacinada

3 doses (0,1,6)

Não vacinada

Não vacinar. Realizar
dose única SOMENTE
em situação de risco
epidemiológico

Febre Amarela (atenuada)

DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela

Vacinada com
1 ou + doses

Não administrar
nenhuma dose.
Considerar vacinada

Vacina Influenza: está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.
3. A DTPa adulto deve ser admnistrada idealmente entre a 20ª-36ª semana de gestação. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível até 45 dias pós-parto.
Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/SMS-Rio baseado no Calendário Nacional de Vacinação da CGPNI/MS / Portaria GM/MS nº 1533/2016 NI n° 384/2016
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