Tabela de orientação vigente no Brasil para vacinação de febre amarela para
residentes em área com recomendação
Indicação
Esquema
1 Dose aos 9 meses e 1 reforço aos 4
Crianças de 9 meses até 4 a 11m 29d
anos de idade
Pessoas a partir de 5 anos de idade que
receberam 1 dose de vacina antes de
1 Dose de reforço
completar 5 anos.
Pessoas a partir de 5 anos de idade
Administrar 1 dose de vacina e agendar
nunca vacinadas ou sem comprovação reforço para 10 anos da data da primeira
de vacinação
dose
Pessoas a partir de 5 anos de idade que
Considerar vacinado e não fazer outra
receberam 2 doses da vacina
dose
Médico deve avaliar risco/benefício da
Pessoas com 60 anos ou mais de idade
vacinação considerando risco da doença
que nunca foram vacinados ou sem
e risco de eventos adversos nsta faixa
comprovação de vacinação
etária e/ou decorrntes de comorbidades
Vacina contraindicada. Em situações de
emregência epidemiológica ou viagem
Gestantes, independente do estado
para locais de risco de contrair a
vacinal
doença, o médico deverá avaliar
risco/benefício da vacinação.
Vacina não esta indicada. Adiar a
vacinação. Em situações de emregência
epidemiológica ou viagem para locais de
Mulheres amamentando crianças até 6
risco de contrair a doença, o médico
meses de idade, independente do
deverá avaliar risco/benefício da
estado vacinal
vacinação. Caso recebam a vacina após
concentimento médico, o aleitamento
materno deverá ser suspenso por 28
dias (mínimo 15 dias
Para viagens internacionais: 01 dose
de vacina é valida para toda a vida para
emissão do CIVP (Certificado
Internacional de Vacinação e Profilaxia),
não sendo necessário reforço a cada 10
anos.
Viajantes
Viagens dentro do Brasil para áreas
com recomendação de vacinação de
febre amarela: Vacinar de acordo com
normas do PNI pelo menos 10 dias
antes da viagem no caso de
primovacinação.

Intervalo mínimo entre as doses: 30 dias
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