As vacinações são todas iguais?
Não. Segurança, proteção, número de doses e conforto de cada vacinação variam conforme a origem da vacina, o processo de
desenvolvimento e de produção do laboratório, a cadeia de frio. Variam, ademais, com a indicação e orientações apropriadas, a
habilidade do vacinador, a organização e higiene do serviço de vacinação.
No quadro seguinte são apresentadas as vacinações recomendadas pelo Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Imunizações e
Associação Brasileira de Pediatria, considerando particularidades da vacinação oferecida no Posto de Saúde e na Climep.

Vacinações

Posto de Saúde

Climep

A perfeita aplicação intradérmica é fundamental para evitar complicações (abscesso, cicatrizes
pronunciadas).

BCG intradérmica

Hepatite B

Disponível a partir do nascimento em algumas
maternidades

Disponível em qualquer maternidade ou
domicílio mediante convocação do Vacine em
Casa da Climep devidamente licenciado pela
SESMA. Disponível combinada na vacina HEXA
acelular (mais conforto e segurança).

Rotavírus

Vacinação monovalente. As duas doses da
vacinação devem administradas até cinco meses
e meio.

Vacinação pentavalente. As três doses da
vacinação podem ser administradas até oito
meses de idade. Mais segura com proteção mais
abrangente.

Difteria, tétano, coqueluche,
hemófilos, pólio, hepatite B

Por causa da fração pertussis de células inteiras
até 90% mais reações que a vacinação acelular,
mais moderna. Vacina oral para pólio relacionada
a raros casos de paralisia infantil

Maior conforto: todas as vacinas combinadas
numa mesma injeção (HEXA, PENTA, ou
TETRA com Vip). Mais segurança: até 90%
menos eventos adversos; ausência de risco de
paralisia infantil relacionada à vacinação.

Pneumocócicas conjugadas

Recomendada para crianças de até 2 anos de
idade. Combinação de 10 valências (PN10),
menos imunogênica, exceto para um sorotipo.

Recomendada para crianças de até 6 anos de
idade, ou off label em qualquer idade.
Combinação de 13 valências (PN13), mais
imunogênica, muito segura, experiência de mais
de 10 anos. Constitui-se a vacinação mais
abrangente reduzindo em 90% o risco de
infecção pneumocócica.

Pneumocócicas
polissacarídicas

Disponível no CRIE para pacientes de risco de
complicações pela infecção pneumocócica. Não é
oferecida rotineiramente.

Recomendada a partir do segundo ano de vida
para indivíduos com doenças crônicas
preferencialmente após vacinação PN13.
Vacinação MONOVALENTE B (disponível a
partir dos 2 meses) e
QUADRIVALENTE ACYW 135 recomendada para

Vacinação MONOVALENTE C entre 3m e 4ª de
vida. Adolescentes até 19 anos.
Meningocócicas conjugadas

pessoas de todas as idades. A vacinação
meningocócica ACYW 135 substitui a
meningocócica C nos EUA e Europa a partir dos
dois meses de idade.

Influenza

Oferecida para idosos em campanha no final do
mês de abril de cada ano. Disponível para
crianças entre 6 e 23m de idade, profissionais de
saúde e pacientes sob risco maior de
complicações relacionadas à infecção pelo vírus
da gripe. Idosos acima dos 50 anos ou mais.

Oferecida para todas as pessoas a partir dos
seis meses de idade através de uma nova
Formulação quadrivalente a cada ano, conforme
é recomendado desde 2010 nos EUA, Canadá e
vários outros países.

Febre amarela

Vacina brasileira da FIOCRUZ

Vacina francesa da Sanofi Pasteur

Sarampo, rubéola, caxumba
e varicela

Vacinação TRIVIRAL (sarampo, rubéola e
caxumba)

Vacinação TRIVIRAL e TETRAVIRAL (sarampo,
rubéola, caxumba e varicela)

Disponivel na vacina tetraviral (dose única) aos
15m até 5ª.

Oferecida isolada ou em combinação na

Varicela (catapora)
Hepatite A

Disponível para crianças em dose única aos 15m
até 5 anos.
l

Não disponível

TETRAVIRAL
Oferecida isolada (HA) ou combinada à vacina
contra a hepatite B (HA e B)
Disponível para pessoas a partir dos 50 anos, que
já tiveram catapora na infância

Herpes-Zoster

HPV

dddckk
Dengue

Não
disponível

Não disponível

BIVALENTE são recomendadas. A primeira para
indivíduos de ambos os sexos entre nove e 45
anos de idade, e a segunda para mulheres entre 9
e 45 anos de idade.
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Disponível para pessoas a partir dos 9 anos que
já tiveram contato com o vírus.

