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Prezados Senhores, 

 

Os trabalhadores de serviços de saúde estão sob constante risco de exposição a doenças 

contagiosas, muitas delas imunopreveníveis. A proteção desses profissionais por intermédio da vacinação é 

parte importante no controle e na prevenção de infecções para eles e para seus pacientes. 

Para os trabalhadores de saúde, estão indicadas as seguintes vacinas: 

- Vacina difteria e tétano adulto (dT) - esquema básico de 03 doses e 01 reforço a cada 10 anos; 

- Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) do tipo adulto (dTpa) – 01 dose a cada 10 

anos para profissionais de saúde que atuam em maternidades e em unidades de internação neonatal; 

- Vacina hepatite B (recombinante) - esquema básico de 03 doses; 

- Vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) – 02 doses, independente da idade; 

- Vacina varicela – 02 doses para aqueles que não têm história prévia da doença ou vacinação e que 

estejam em convívio domiciliar ou hospitalar com pacientes imunodeprimidos; 

- Vacina influenza inativada – 01 dose anual nas campanhas nacionais de vacinação contra a 

influenza; 

- Vacina meningocócica C conjugada – 02 doses da vacina para microbiologistas rotineiramente 

expostos a isolamento desses germes; 

- Vacina raiva (inativada) – 03 doses da vacina no esquema de pré-exposição para os profissionais 

em situação de risco para raiva, conforme preconizado no manual de normas técnicas para profilaxia da 

raiva humana do Ministério da Saúde. Esta vacina está disponível nas unidades da rede pública de saúde. 

As vacinas dT, dTpa, hepatite B e SCR integram o calendário básico de vacinação do adulto, estando 

disponíveis nas unidades da rede pública de saúde, para esses profissionais. 

As vacinas varicela e meningocócica C conjugada estão disponíveis no CRIE (Centro de Referência 

em Imunobiológicos Especiais) para solicitação especial. 

Para informações adicionais, o Programa Estadual de Imunizações coloca seu corpo técnico à 

disposição pelos telefones (27) 3636-8424/8425 e do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – 

CRIE (27) 3636-7555. 

Atenciosamente, 

 

Danielle Grillo Pacheco Lyra 
Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Imunopreveníveis 


