
 

 

 

Vacinas para o adolescente 

Vacina Proteção Contra Composição 
Número de Doses 

Idade Recomendada 
Intervalo entre as Doses 

Esquema Básico Reforço Recomendado Mínimo 

Hepatite B 

recombinante 
Hepatite B 

Antígeno recombinante de superfície do vírus 

purificado 

3 doses (iniciar ou 

completar o esquema, de 

acordo com situação 

vacinal) 

- - 

2ª dose: 1 mês após 1ª 

dose 

3ª dose: 6 meses após   1ª 

dose 

2ª dose: 1 mês   após 1ª 

dose 

3ª dose: 4 meses após 1ª 

dose 

Difteria e Tétano (dT) Difteria e Tétano 
Toxoides diftérico e tetânico purificados, 

inativada 

3 doses (iniciar ou 

completar o esquema, de 

acordo com situação 

vacinal) 

A cada 10 anos. Em 

caso de ferimentos 

graves a cada 5 anos 

- 60 dias 30 dias 

Febre amarela (Atenuada) Febre Amarela Vírus vivo atenuado 

Dose única, para pessoas 

que nunca foram vacinadas 

ou sem comprovante de 

vacinação 

Reforço, caso a pessoa 

tenha recebido       uma 

dose da vacina antes de 

completar 5 anos de 

idade 

Dose única para pessoas que 

nunca foram vacinadas ou sem 

comprovante de vacinação 

- - 

Sarampo, Caxumba e 

Rubéola  (SCR) (1) (2) 

Sarampo, Caxumba e 

Rubéola 
Vírus vivos atenuados 

Iniciar ou completar 2 

doses, de acordo com 

situação vacinal 

- - - 30 dias 

Papilomavírus humano (HPV) 

(3) 

Papilomavírus humano  6, 

11, 16 e 18 

(recombinante) 

Partícula da cápsula do vírus antígeno de 

superfície 

Iniciar ou completar 2 

doses, de acordo com 

situação vacinal 

- 

9 a 14 anos para 

Meninas e Meninos 

 

 

2ª dose: 6 meses após 1ª 

dose 
- 

Pneumocócica 23-valente 

(PPV 23) (4) 

Meningite, Sepse 

Pneumonias, Sinusite, 

Otite e Bronquite 

Polissacarídeo  capsular de 23  sorotipos 

pneumococos 
1 dose - 

A partir de 5 anos de idade para 

os povos indígenas, sem 

comprovação da vacina PCV 10 

- - 

Meningocócica ACWY 

(Conjugada) 

Meningite     

meningocócica 

sorogrupos A, C, W e Y 

Polissacarídeos 

capsulares purificados da Neisseria 

meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y 

1 dose - 11 e 14 anos - - 

 

 

Notas:       
(1) As pessoas que tiverem esquema vacinal completo, independentemente da idade em que foram vacinadas, não precisam receber doses adicionais.   

(2) A vacinação em bloqueios está indicada em contatos de casos suspeitos de sarampo e rubéola, a partir dos 6 meses. Recomenda-se não engravidar por um período de 30 dias, após a aplicação da vacina. 

(3) A vacina HPV também está disponível em de esquema de 3 (três) doses aos 0, 2 e 6 meses, para as mulheres (de nove a 45 anos de idade) e homens (de nove a 26 anos de idade) vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos. 

(4) Esta vacina está indicada para povos indígenas a partir dos 5 (cinco) anos de idade. 

 

 


