NOTA TÉCNICA 05/07/2016
Recuperação de doses em atraso de DTPa, hepatite B, VIP e Hib
Comissão Técnica de Revisão de Calendários e Consensos – SBIm

Em virtude da falta das vacinas Hexa (Hep B+VIP+DTPa+Hib) e da vacina
Penta (VIP+DTPa+Hib) enfrentada pela rede privada, reproduzimos uma
tabela para auxiliar na atualização dos atrasos desses componentes, para
crianças entre 4 meses e 6 anos de idade. Além disso, ressaltamos:



Não há intervalo máximo entre doses. É imprescindível, contudo,
respeitar os intervalos mínimos.



Esquemas iniciados, a princípio, não devem ser recomeçados. Doses
aplicadas são consideradas válidas.



O indivíduo só é considerado imunizado após o término do esquema.



O calendário deve ser finalizado o mais brevemente possível.

Intervalo mínimo entre doses
Dose 1 para
dose 2

Dose 2 para dose 3

Dose 3
para
dose 4

Dose 4 para dose 5

DTPa - difteria, tétano e
pertussis acelular

4 semanas

4 semanas

6 meses

6 meses

Hepatite B

4 semanas

8 semanas e pelo
menos 6 meses*
após a primeira dose

VIP - Vacina Inativada
Poliomielite

4 semanas

4 semanas

6 meses

6 meses

4 semanas
(Se a 1ª dose foi
administrada
antes de 1 ano
de vida)

4 semanas
(Se a idade atual for
inferior a 12 meses e
se a 1ª dose foi
administrada antes
dos7 meses de vida)

8 semanas,
como dose
final
(Necessária
apenas
para

Vacina

Hib -Haemophilus influenzae
tipo b
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8 semanas —
como dose
final
(Se a 1ª dose foi
administrada
entre 12 e 14
meses de vida)
Nenhuma
dose
necessária
(Se a 1ª dose foi
administrada
após os 15
meses de vida)

8 semanas
e idade entre 12 a 59
meses — como dose
final
(Se a idade atual for
inferior a 12 meses e
a 1ª dose foi aplicada
entre 7 e 11 meses de
vida OU se a criança
com idade entre 12 e
59 meses recebeu a 1ª
dose antes de
completar 1 ano de
vida e a segunda
antes dos 15 meses).

crianças de
12 a 59
meses que
receberam
3 doses
antes do
primeiro
ano de
vida)

*Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.
Manual e Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.176 p. : il.
CDC http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html. Acesso em 22/06/2016.
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