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Informação pra todos,
vacina pra quem precisa.

Se você nunca tomou a vacina, procure uma unidade de saúde mais próxima e vacine-se. Não perca o prazo da vacinação.
Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação.

DOSE FRACIONADA
Pessoas a partir de 02 anos de idade,
inclusive idosos* e indígenas

OBSERVAÇÃO:
Não indicada a pessoas que apresentem condições clínicas especiais.

DOSE PADRÃO


Crianças de 9 meses a menores
de 2 anos de idade
Gestantes*



OBSERVAÇÃO:

Viajante internacional

Gestantes que residam em locais com evidência de circulação viral.
Se houver necessidade de emissão do Certificado Internacional de Vacinação e
Profilaxia (CIVP), deverá apresentar o comprovante de viagem no ato da vacinação.
–– Pessoas com exame HIV positivo, assintomáticas e que apresentem o LTCD4 ≥ 350 células/mm3. Poderá ser utilizado o último exame de LT-CD4
(independentemente da data), desde que a carga viral atual (menos de seis
meses) se mantenha indetectável.
–– Pessoas após término de tratamento com quimioterapia (venosa ou oral)
e sem previsão de novo ciclo: administrar a vacina após três meses do término
da quimioterapia; pessoas que fizeram uso de medicamento anti-célula B
e Fludarabina, aguardar seis meses de intervalo.
–– Pessoas submetidas à transplante de células-tronco hematopoiéticas:
administrar a vacina a partir de 24 meses após o transplante, se não houver
doença do enxerto versus hospedeiro e/ou recaída da doença de base e/ou
uso de imunossupressor.

Pessoas que apresentarem
condições clínicas especiais*

–– Síndrome Mieloproliferativa Crônica: administrar a vacina se houver padrão
laboratorial estável e neutrófilos acima de 1500 céls/mm³.
–– Sindrome Linfoproliferativa: administrar a vacina três meses após o término
da quimioterapia (exceto no caso de uso de medicamento anti-célula B,
quando o intervalo dever ser de seis meses).
–– Doenças hematológicas:
• H
 emofilia e doenças hemorrágicas hereditárias: administrar a vacina conforme
orientação do Calendário Nacional de Vacinação. Recomenda-se o uso de gelo
antes e depois da aplicação da vacina.
• Doença Falciforme: sem uso de hidroxiureia: administrar a vacina conforme o
Calendário Nacional de Vacinação; em uso de hidroxiureia: administrar a vacina
somente se a contagem de neutrófilos for acima de 1500 céls/mm³.

Se você for doador de sangue, deve doar antes de tomar a vacina.
Se vacinado, aguardar 28 dias para fazer a doação.

*Mediante avaliação do serviço de saúde.

Para mais informações, acesse
saude.gov.br/febreamarela

