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O Programa Nacional de Imunização(PNI) foi criado 
em 1973. 

Tem atuação governamental ajustada com  o Progra-
ma Ampliado de Imunização (PAI) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Suas estratégias são reconhecidas e recomendadas 
mundialmente e seu sucesso é percebido, principal-
mente, com a erradicação da poliomielite no país há 
mais de 14 anos. 

Suas ações são focadas no controle de doenças 
transmissíveis e sua erradicação através da aquisi-
ção, conservação e distribuição de vacinas e soros. 

É responsável ainda pela coordenação nacional das 
campanhas de vacinação e a elaboração anual dos 
Calendários de Vacinação para crianças, adultos e 
idosos.  

Atualmente no Calendário Nacional de Vacinação 
para adultos entre 20 e 59 anos, estão disponíveis 
as vacinas contra Difteria, Tétano, Sarampo, Caxum-
ba, Rubéola, Febre Amarela e Hepatite B. 



Doença Características Principais Principais Sintomas Como se pega? Como evitar? 

Tétano 

Doença infecciosa aguda causa-

da por bactéria, que atinge o 

Sistema Nervoso Central. Pode 

deixar sequelas ou ser fatal 

Febre baixa ou ausente, músculos 

que se contraem espontaneamente, 

ou provocados por estímulos, tais 

como, sons, luz, toque, etc 

A bactéria encontra-se na natureza em 

fezes, terra, águas putrefatas, instrumen-

tos perfuro-cortantes enferrujados, etc.  e 

pode penetrar no organismo através de 

ferimentos superficiais ou profundos 

Através da Vacina Dupla 

Adulto (dT), que confere 

imunidade contra a 

Difteria e o Tétano após 

a aplicação de 3 doses. 

Deve ser reforçada a 

cada 10 anos ou em 

situações especiais Difteria 
Doença aguda causada por  

bactéria 

 Inflamação ligeira na garganta e com 

dor ao engolir. Febre, frequência cardía-

ca acelerada, náuseas, vômitos, calafri-

os e dor de cabeça. Os gânglios linfáti-

cos do pescoço podem inflamar-se 

Através do contato direto com pessoa 

doente ou portadores sãos, através de 

gotículas de secreção respiratória 

eliminadas pela tosse, espirro ou ao 

falar 

Hepatite B 
Doença viral que ataca o fígado, 

podendo causar câncer 

Febre, icterícia (pele amarelada), 

aumento do tamanho do fígado, mal 

estar e vômito 

Através do contato com fluídos corporais 

(sangue, sêmen e secreção vaginal) ou obje-

tos contaminados (agulhas, alicates de 

cutícula, instrumentos de confecção de 

tatuagem e piercing, etc). A contaminação 

sexual é a mais comum. O bebê pode ser 

infectado na gestação 

Através da vacina da 

Hepatite B, que confere 

imunidade após 3 doses. 

Não há necessidade de 

reforço 

Sarampo Doença viral aguda 

Febre e bolhas de pus na pele que 

são de alto contágio, tendo complica-

ções como infecções respiratórias, 

diarréias e alterações neurológicas 

Através do contato direto com pessoa 

doente ou portadores sãos, através de 

gotículas de secreção respiratória elimi-

nadas pela tosse, espirro ou ao falar 

Caxumba Doença viral aguda 

Febre e aumento do volume das glându-

las parótidas. O tratamento constitui 

apenas repouso e podem ocorrer com-

plicações como meningite, encefalite e 

infecção da bolsa escrotal com risco de 

esterilidade 

Rubéola Doença viral aguda 

Febre e manchinhas vermelhas na 

pele que são de alto contágio. Na 

mulher grávida há risco de aborto e 

malformações no feto, como cardiopa-

tias, catarata e surdez 

Febre Amarela Doença viral aguda 
Febre alta, icterícia (pele amarelada), 

cansaço, calafrios e mal estar 

Através da picada de mosquitos infecta-

dos com o vírus da Febre Amarela en-

contrados em áreas de mata. No Brasil, 

atualmente não são registrados casos 

de Febre Amarela em área urbana 

Através da Vacina contra 

Febre Amarela que con-

fere imunidade com 

apenas 1 dose. Deve ser 

reforçada a cada 10 

anos 

Através da Vacina Trípli-

ce Viral (SCR), que confe-

re imunidade com ape-

nas 1 dose 

Intervalo entre 

as doses 
Vacina 

Esquema de 

Vacinação 

1ª dose 

Difteria e Tétano (dT) Primeira dose 

Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) 

Dose única Indicada para pessoas nascidas a partir de 1960 

e mulheres no puerpério, caso não tenha sido 

aplicada na Maternidade 

Febre Amarela (FA) 

Dose inicial 
Indicada para pessoas que residem ou viajam 

para locais onde haja indicação epidemiológica 

Hepatite B 

Primeira dose Disponível para pessoas com idade até 49 anos, 

11 meses e 29 dias em 2013 

2 meses após 

a 1ª dose 

Difteria e Tétano (dT) Segunda dose 

Segunda dose 

6 meses após 

a 1ª dose 

Difteria e Tétano (dT) Terceira dose 

Hepatite B Terceira dose 

A cada 10 

anos 

Difteria e Tétano (dT) 

Reforço 

Após a gravidez ou na profilaxia do Tétano por 

conta de ferimentos, deve-se reduzir este prazo 

para 5 anos  

Febre Amarela (FA) 

Indicada para pessoas que residem ou viajam 

para locais onde haja indicação epidemiológica 

Hepatite B 


