
Vacinas e imunoglobulinas
recomendadas nos primeiros anos de vida

Esquemas e recomendações Comentários
(devem ser consultados)

Tem na Previnna?

BCG ID
Dose única. Se o peso, ao nascer, for menor que 2 quilos,

adiar vacinação até que o recém-nascido atinja peso
maior ou igual a 2 quilos.

A vacina deverá ser aplicada o mais rápido possível;
de preferência, na maternidade.

Anticorpo monoclonal específico
contra o VSR (palivizumabe)

Doses mensais consecutivas de 15 mg/kg de peso, via 
intramuscular, até no máximo cinco aplicações para

os seguintes grupos:
> Prematuros até 28 semanas gestacionais,

no primeiro ano de vida;
> Prematuros até 32 semanas gestacionais,

nos primeiros 6 meses de vida;
> Bebês com Doença Pulmonar Crônica da Prematuridade e/ou 
Cardiopatia Congênita, até o segundo ano de vida, desde que 

estejam em tratamento dessas doenças nos últimos seis meses;
> Aplicar em recém-nascidos hospitalizados.

Deve ser aplicado nos meses de maior circulação do vírus,
o que depende da região do Brasil:

> Norte, de janeiro a junho;
> Sul, de março a agosto;

> Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, de fevereiro a julho.

Hepatite B

Quatro doses (0, 2, 4 e 6 meses ou 0, 1, 2 e 6 meses) em recém-
nascidos com peso inferior a 2 quilos ou idade gestacional menor 

que 33 semanas, sendo a primeira dose nas primeiras 12 horas 
de vida.

O uso da vacina hexavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Poliomielite, 
Haemophilus influenzae e Hepatite B) deve ser considerado, inclusive para

recém-nascidos hospitalizados. 

SIM, TANTO A VACINA HEPATITE B QUANTO A 
VACINA HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, 

COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE E HEPATITE B)

Rotavírus Duas doses, sendo a primeira no segundo mês de vida
e a última até os 7 meses e 29 dias.

Vacina atenuada oral, contraindicada em ambiente hospitalar. Em caso de suspeita 
de imunodeficiência ou recém-nascidos cujas mães fizeram o uso de biológicos 

durante a gestação, a vacina pode estar contraindicada.
SIM

Tríplice Bacteriana
(Difteria, Tétano e Coqueluche)

Quatro doses: aos 2, 4 e 6 meses e a quarta entre 12 e 18 meses. - SIM
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Haemophilus influenzae b
> Pentavalente: 3 doses, com intervalo de 50 dias,

tomada a partir dos 2 meses de vida. 
> Hexavalente: 3 doses: aos 2, 4 e 6 meses de vida.

O uso das vacinas combinadas com a Tríplice Bacteriana - DTPa (Pentavalente 
ou Hexavalente) são preferenciais, pois permitem a aplicação simultânea e se 

mostraram eficazes e seguras para os prematuros.

SIM, TANTO A VACINA PENTAVALENTE 
(DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, 

POLIOMIELITE E HAEMOPHILUS INFLUENZAE) 
QUANTO A HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, 
COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE E HEPATITE B)

Poliomielite inativada (VIP) Três doses, com intervalo de 50 dias entre elas,
tomada a partir dos 2 meses de vida. 

Preferir as vacinas combinadas, Pentavalente ou Hexavalente.

SIM, TANTO A VACINA DTPA + POLIOMIELITE 
QUANTO AS VACINAS PENTAVALENTE 

(DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, 
POLIOMIELITE E HAEMOPHILUS INFLUENZAE) 

E HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, 
COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE E HEPATITE B)

Pneumocócica conjugada Três doses: aos 2, 4 e  6 meses. Reforço entre 12 e 15 meses. 
Prematuros e de baixo peso ao nascimento apresentam maior risco para o 
desenvolvimento de doença pneumocócica invasiva, tanto maior quanto

menor a idade gestacional e o peso ao nascimento.

SIM, A VACINA PREVENAR
(PNEUMOCÓCICA 13/VPC13) 

Meningocócicas Três doses da vacina para bebês, sendo a primeira aos 3 meses, a 
segunda aos 5 meses e a terceira aos 7 meses.

-
SIM, AS TRÊS VACINAS MENINGOCÓCICAS:

MEN B, MEN C E MEN ACWY

Influenza (gripe)
Na primeira vez em que forem vacinadas para gripe, crianças de 6 

meses a 9 anos recebem duas doses, com intervalo de um
mês e revacinação a cada ano.

Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza 
trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de 

uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente.
SIM
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Imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) Paras recém-nascidos de mães portadoras do
vírus da hepatite B: 0,5 mL via intramuscular.

Aplicar, preferencialmente, nas primeiras 12 a 24 horas de vida,
até, no máximo, o sétimo dia de vida.

Imunoglobulina humana antivaricela-zóster (IGHVZ)

> Para prematuros nascidos entre 28 semanas e 36 semanas de 
gestação expostos à varicela, quando a mãe

tiver história negativa para varicela.
> Para prematuros nascidos com menos de 28 semanas de 

gestação ou com menos de 1 kg de peso expostos à varicela, 
independente da história materna de varicela.

> A dose é de 125 UI por via intramuscular e deve ser
aplicada até 96 horas de vida do recém-nascido.

Independente da idade gestacional ou peso ao nascimento, recomendar para 
recém-nascidos cujas mães tenham apresentado quadro clínico de varicela de 

cinco dias antes até dois dias depois do parto.

Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)
Está recomendada na dose de 250 UI, via intramuscular. Para 

recém-nascidos prematuros com lesões potencialmente 
tetanogênicas, independentemente da história vacinal da mãe.

Independente da idade gestacional ou peso ao nascimento, deve ser aplicada em 
recém-nascidos prematuros sob risco potencial de tétano.


