
Secretaria da Saúde divulga novo calendário de vacinas 2017

A Secretária Municipal de Saúde de Getúlio Vargas comunica que houve alterações no calendário 

vacinal da criança e do adolescente para o ano de 2017. Entre estas alterações estão:

-Vacina Meningocócica C:

Reforço para crianças: É recomendado preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrado 

até os 4 anos,11 meses e 29 dias de idade. 

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

receberão dose única. 

Esquema para adolescentes em 2017:

População alvo: faixa etária de adolescentes de 12 a 13 anos o esquema é:1 reforço ou dose única, 

conforme situação vacinal.

Introdução da vacina HPV para MENINOS   (Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 

(recombinante)   :

Esquema para   MENINOS   em 2017:

População alvo: faixa etária de adolescentes de 12 a 13 anos. Administrar 2 doses, com intervalo de 

6 meses entre as doses.

Esquema    para  MENINAS    da  vacina HPV    (Vacina  papilomavírus  humano 6,  11,  16  e  18

(recombinante) :

 Vacinação de rotina, em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses, nas meninas de 9 a 14

anos 11 meses e 29 dias.

 Meninos e homens de 9 a 26 anos 11 meses e 29 dias, vivendo com HIV/AIDS administrar

3 doses com intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose e 6 meses entre a primeira e a

terceira dose. Para a vacinação deste grupo, mantém-se a necessidade de prescrição médica. 

Ampliação do prazo de aplicação da vacinaTetra Viral – Vacina sarampo, caxumba, rubéola
e  varicela.

Administrar  dose  única  aos  preferencialmente  aos  15  meses  de  idade,  mas  passa  a  ser
disponibilizada para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Ampliação  do  prazo  de  aplicação  da  Vacina  da  Hepatite  A  (inativada)
Administrar  dose  única  aos  preferencialmente  aos  15  meses  de  idade,  mas  passa  a  ser
disponibilizada para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

As  vacinas  já  estão  disponíveis  noS Postos de  Saúde!!
Revisem  as  carteiras  dos  seus  filhos  menores  de  15  anos  de  idade.
É imprescindível que se traga a Carteira de Vacinas!
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