
ORIENTAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO NO PACIENTE VIVENDO COM HIV 

 

• Adultos e adolescentes vivendo com HIV podem receber todas as vacinas do calendário nacional, desde que não 
apresentem deficiência imunológica importante (contagem de LT-CD4 abaixo de 200 céls/mm³). 
 

Contagem de LT-CD4+ (percentual) Recomendação para uso de vacinas 
com agentes vivos atenuados 

>350 céls/mm³ (>20%) Indicar o uso 

200-350 céls/mm³ (15%-19%) Avaliar parâmetros clínicos e riscos 
epidemiológicos para a tomada de decisão 

<200 céls/mm³ (<15%) Não vacinar 
                 Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO NO PACIENTE EM USO DE IMUNOSSUPRESSOR  

 

SITUAÇÃO CONDUTA 
Diagnóstico recente de doença imunomediada Avaliar vacinação apropriada para a idade antes de 

iniciar o tratamento imunossupressor 

Em pacientes virgens de tratamento de doenças 
imunomediadas 

Imunização com vacinas inativas duas semanas antes do 
início da terapia imunossupressora 

Em pacientes com doenças imunomediadas usando 
atualmente imunossupressão 

Não interromper o tratamento imunossupressor para 
administrar as vacinas inativadas 

Em pacientes com doenças imunomediadas tratadas 
com rituximab 

Adiar administração de vacinas inativadas para mais de 
cinco meses após a última dose e pelo menos quatro 
semanas antes da dose subsequente de rituximab 

Vacina viva atenuada de zoster 
 
Pacientes com doença imunomediada e virgem de 
tratamento  

Imunização com vacina viva atenuada de herpes zoster 
pelo menos 2 a 4 semanas antes do início da terapia 
imunossupressora 

Pacientes com doenças imunomediadas em uso de 
imunossupressores 

Fazer uso da vacina viva atenuada do herpes zoster (de 
preferência vacina de subunidade) 

Fonte: Papp KA, Haraoui B, Kumar D, Marshall JK, Bissonnette R, et al. Vaccination Guidelines for Patients with Immune-mediated 
Disorders Taking Immunosuppressive Therapies: Executive Summary. J Rheumatol. 2019;46:751-754. 

 

 



ORIENTAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO NO PACIENTE  PÓS TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO 

• A infecção é uma das principais preocupações após o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) e uma das 
principais causas de mortalidade relacionada ao transplante. Algumas dessas infecções são evitáveis pela vacinação. 

SITUAÇÃO CONDUTA  
Antes de realizar o transplante Realizar esquema de vacinação com 

vacinas inativas, incluindo a vacina contra 
gripe 

3 meses após o transplante (independente de 
ter ou não desenvolvido doença do enxerto 
versus hospedeiro) ou se recebeu 
imunossupressores 

Iniciar vacinações cruciais com vacinas 
inativadas 

Fonte: Cordonnier C, Einarsdottir S, Cesaro S, Di Blasi R, Mikulska M, et al. European Conference on Infections in Leukaemia 
group. Vaccination of haemopoietic stem cell transplant recipients: guidelines of the 2017 European Conference on Infections in 
Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019; 19: e200-e2012. 

 

 
 
 
 



OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

Vacina contra gripe: realizar anualmente. 

Paciente com programação de esplenectomia: Vacinar contra bactérias capsuladas. 

Nas redes privadas têm: 

• Vacinação dengue 

• Vacina combinada hepatite A e B 

• Vacina gripe (influenza) – trivalente ou quadrivalente 

• Vacina HPV bivalente 16,18 

• Vacina HPV quadrivalente 6,11,16,18 

• Vacina meningocócica B 

• Vacina meningocócica C conjugada 

• Vacina meningocócica C conjugada quadrivalente – ACWY 

• Vacina quádrupla viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) – SCR-V 

• Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto – dTpa 

• Outras vacinas semelhantes ao do Sistema Único de Saúde 


