
Central de Atendimento: (61) 3329-8000

Calendário de
Vacinação do
Adolescente

Calendário de
Vacinação do
Adolescente



Hepatites A e B

Hepatite B 

Hepatite A

Tríplice viral – SCR
(sarampo, caxumba 

e rubéola)

Vacinas

Hepatites A e B: três doses, a 2ª dose um mês após a 1ª dose 
e uma 3ª dose, seis meses após a 1ª dose.
Adolescente NÃO vacinado quando criança contra hepati-
tes A e B deve ser vacinado o mais precocemente possível, 
para proteger-se contra esses vírus.

Hepatite B: três doses, a 2ª dose um mês após a 1ª e a 3ª 
dose seis meses após a 1ª dose.

Hepatite A: duas doses, a 2ª dose seis meses após a 1ª dose. 

Tríplice bacteriana
(difteria, tétano e

coqueluche – dTpa)
ou dupla bacteriana 

adulta (difteria e 
tétano – dT)

Com esquema completo com três doses (vacinação básica 
contra o tétano completo): reforço com dTpa.
Com esquema incompleto contra o tétano: uma dose de 
dTpa a qualquer momento e uma ou duas doses da vacina 
dupla adulto (dT)  para completar o esquema de três doses 
contendo o componente tetânico.
Nas duas situações, na impossibilidade de uso da vacina 
dTpa, substituir a mesma pela vacina dT.
Não vacinado: três doses e reforço a cada dez anos.

Dose única para adolescentes previamente vacinados. 
Duas doses com intervalo mínimo de quatro meses entre 
elas, para aqueles que receberam anteriormente uma dose. 
Contraindicada em imunodeprimidos e gestantes

Comentários

Calendário de Vacinação do Adolescente

 (de 12 até 18 anos de idade completos)
 (1)

Recomenda-se, preferencialmente, a vacinação combinada contra hepatites A e B.

 (*)



Fonte: revisado e adaptado de acordo com os calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). 

(1) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.
(2) Vacinas produzidas com as cepas circulantes, diferentes a cada ano. No hemisfério sul, a temporada, ou variação sazonal,  
é de abril a setembro.
(*) Essas vacinas, quando não aplicadas juntas (simultaneamente), precisam de intervalo de, no mínimo, 30 dias. 

Meningocócica C 
conjugada

HPV
 (papilomavírus)

Uma dose a cada dez anos para quem reside ou vai viajar 
para as áreas definidas como endêmicas. Vacinar pelo me-
nos dez dias antes da viagem. Contraindicada em imuno-
deprimidos e gestantes.

Dose única. Protege contra a gripe. Reforço anual.

A partir dos 13 anos de idade. Duas doses, com intervalo de 
dois meses. Contraindicada em imunodeprimidos e gestan-
tes.

Necessárias três doses, o intervalo entre as doses depende 
do laboratório produtor.

Dose única.
Sem evidências, até o momento, da necessidade de reforço.

Influenza
(gripe) (2)

Febre amarela (*)

Varicela
(catapora)

 (*)



Asa Norte – 516 norte 

Águas Claras – Shopping Quê

Taguatinga Norte – QNA 30

Guará II – QE 40 (em breve)
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