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A vacinação é uma das mais importantes ferramentas no controle de doenças infecciosas e é a me-
dida mais custo-efetiva na prevenção destas.  As doenças infecciosas ainda constituem relevante 
causa de mortalidade entre a população e principalmente entre os idosos. A imunosenescência, ou 
seja, as alterações imunológicas associadas ao envelhecimento relacionam-se à diminuição da ca-
pacidade de resposta do indivíduo idoso diante de uma infecção. Por isso, observamos nesse grupo 
populacional maior risco de adquirir doenças infecciosas e pior evolução dos quadros infecciosos, 
com maiores taxas de hospitalizações e morbimortalidade. Nesse grupo populacional, além do im-
pacto da própria infecção temos o agravante destas serem importante causa de descompensação 
de doenças crônicas, com elevada prevalência entre os idosos. O principal objetivo do profissional 
que atende o individuo idoso e aqueles que atuam em Geriatra e Gerontologia deve ser a promoção 
do envelhecimento bem sucedido, e a vacinação é parte fundamental do programa de prevenção 
e promoção à saúde do idoso.
A investigação do histórico de vacinação faz parte da avaliação geriátrica. Todo idoso deve ser 
questionado periodicamente sobre sua situação vacinal e estimulado a atualizar suas vacinas. Exis-
tem muitas dúvidas e informações desencontradas entre a população com relação à importância e 
aos efeitos colaterais das vacinas. Cabe ao médico e também outros profissionais da área de saúde 
ressaltar a importância da vacinação e esclarecer dúvidas com relação a riscos, contraindicações e 
efeitos adversos relacionados.

Principais objetivos da vacinação no Idoso
  Evitar a ocorrência de doenças infecciosas

  Diminuir a morbimortalidade das doenças infecciosas

  Diminuir a descompensação de doenças crônicas 
    desencadeadas por doenças infecciosas

  Contribuir para um envelhecimento saúdável

GUIA PRÁTICO: VACINAÇÃO DO IDOSO

A seguir apresentaremos as princi-
pais vacinas recomendadas na ro-
tina para os idosos de acordo com 
a Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e a Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm).



A Influenza ou gripe é uma infecção do trato 
respiratório, de alta transmissibilidade, causa-
da por um vírus da família Orthomyxoviridae, 
classicamente dividido em três tipos imu-
nológicos: Mixovirus influenza A, B e C, sendo 
que apenas os tipos A e B tem relevância cli-
nica em humanos. É caracterizada por esta-
belecimento repentino de febre, indisposição 
dores de cabeça, mialgia e tosse. O quadro 
geralmente é autolimitado e o individuo com 
Influenza não complicada apresenta melho-
ra progressiva dos sintomas com 2 a 5 dias. 
No entanto, em idosos essa doença passa a 
ter grande valor epidemiológico pelas graves 
consequências que provoca, com aumento 
substancial do morbimortalidade. A vaci-
nação é a medida mais eficaz para prevenir 
a Influenza e reduzir a morbimortalidade as-
sociada à doença nesse grupo populacional 
e, nas ultimas décadas, essa medida tem sido 
usada com sucesso para reduzir os impactos 
da enfermidade nessa população.
Além disso, é uma das últimas patologias de 
caráter epidêmico, que ainda não se tem o 
devido controle a ponto de evitar a ocorrên-
cia de novas pandemias. 

1.     VACINA INFLUENZA 
CARACTERÍSTICAS GERAIS
  Vacina de vírus inativados e fragmentados, por isso não  

    oferece risco de infecção causada pela vacina.

  Vacina trivalente: três cepas de influenza

  Composição atual (conforme recomendação da OMS):
    2 subtipos de influenza A: H1N1 e H3N2 
    1 subtipo de influenza B

  Vacina com coadjuvante*: boa resposta imune 
    em idosos.

  Vacina sem coadjuvante

*Somente disponível no sistema privado

INDICAÇÃO
  Todos os indivíduos com idade igual 

    ou superior a 60 anos.

ESQUEMA DE DOSES
  Dose única anual.

  O Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza a vacina todos  
   os anos durante a campanha de vacinação de Influenza 
    nos meses que antecedem o inverno.



VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
  Intramuscular (preferencialmente no  

    músculo deltoide) ou subcutânea.

  Pode ser administrada simultaneamente 
    com outras vacinas ou medicamentos, 
    em diferentes sítios anatômicos.

PROTEÇÃO E EFICÁCIA
  Adultos jovens: 70 a 90% de eficácia

  Prevenção da doença aguda 
    em idosos: 60% 

  Detecção de anticorpos protetores:

  Início: 2 semanas

  Pico máximo: 4 a 6 semanas

  Tempo de proteção: 1 ano 

  Principais benefícios no idoso: 

  Prevenção de pneumonia viral primária 
    ou bacteriana secundária.

  Prevenção de hospitalização e morte: 
    principalmente entre individuos com 
    doenças crônicas cardiovasculares
    e pulmonares.

EFEITOS COLATERAIS
  Mais frequentes: dor local, febre baixa e cefaléia leve  

    nas primeiras 24-48h. 

  Os processos agudos respiratórios (gripe e resfriado) após  
    a administração da vacina significam processos 
    coincidentes e não estão relacionados com a vacina.

  Síndrome de Guillain Barré: raros relatos de ocorrência,   
    principalmente relacionados a  alguns lotes específicos  
    da vacina.

SITUAÇÕES QUE SUGEREM O ADIAMENTO 
DA VACINAÇÃO
  Doença febril aguda moderada ou grave.

  Trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação:  
    há risco de sangramento se a via de administração for 
    intramuscular. Nesses casos, a via subcutânea deve 
    ser considerada.

CONTRA-INDICAÇÕES
  ABSOLUTA: indivíduos com historia de reação anafilática  

    previa ou alergia grave relacionada ao ovo de galinha 
   e seus derivados, assim como a qualquer componente  
    da vacina.

  RELATIVA: Síndrome de Guillain Barré (recomenda-se 
    avaliação médica criteriosa do risco-benefício).

1.     VACINA INFLUENZA 



As doenças mais importantes causadas pela 
bactéria Streptococcus pneumoniae são a 
pneumonia, a bacteremia e a meningite. A 
doença pneumocócica invasiva é definida 
pelo isolamento do pneumococo em locais 
normalmente estéreis, como sangue, liquido 
pleural ou líquor. Essas doenças são causa 
importante de morbimortalidade no mundo, 
em todas as faixas etárias, principalmente nos 
extremos de idade. Os idosos um conhecido 
grupo de risco para complicações e mortali-
dade por doenças pneumocócicas. Além 
disso, doenças crônicas cardiovasculares, 
pulmonares, hepáticas, renais, neurológicas 
e imunossupressão são importante fator de 
risco e são bastante prevalentes nesse grupo 
populacional. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Vacina polissacarídica capsular: Vacina 
Polissacarídica 23 Valente (VPP23)
  Composta por antígenos purificados 

    (polissacarídeos da cápsula) de 23
    sorotipos de pneumococos: 1, 2, 3, 4, 5, 6B,  
     7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12E, 14, 15B, 17E, 18C,  
    19A, 19E, 20, 22F, 23F e 33F.

2.      PNEUMOCÓCICA 
Vacina conjugada proteico-polissacarídica: Vacina Con-
jugada 13 Valente (VPC 13)*
   Composta por polissacarídeos do pneumococo sorotipos 

    1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F conjugado 
    a uma proteína transportadora.

  Essa vacina conjugada resulta em um antígeno capaz 
    de induzir uma resposta imunológica T dependente, 
   estimulando a produção de anticorpos e a indução 
   de memória imunológica, portanto, capaz de gerar 
    resposta booster.  
*Somente disponível no sistema privado

INDICAÇÃO
  Todos os indivíduos 

    com idade igual ou 
     superior a 60 anos.



ESQUEMA DE DOSES
  1 dose de VPC13 seguida de 1 dose se VPP23 após 2 meses.

   O Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza apenas a VPP23 nos centros de referência de 
    imunobiológicos especiais (CRIE´s) para idosos que fazem parte de grupos considerados de risco  
    (residentes de instituição de longa permanência e com doenças crônicas).

2.      PNEUMOCÓCICA 

VPC13
(dose única) VPC23 VPC232 meses**

Para aqueles nunca vacinados anteriormente:

5 anos

Dose
VPP23 VPC13 VPP2312 meses

5 anos

Para aqueles anteriormente vacinados com uma dose de VPP23: 

 2 meses**

Ultima dose
VPP23 VPC1312 meses**

Para aqueles anteriormente vacinados com duas doses de VPP23:

**intervalo mínimo



2.      PNEUMOCÓCICA 
VIA DE ADMINISTRAÇÃO
  Intramuscular.

       Pode ser administrada simultaneamente com 
   outras vacinas ou medicamentos, em diferentes 
    sítios anatômicos.*

PROTEÇÃO E EFICÁCIA
  A vacinação é efcaz na prevenção das formas 

    invasivas da infecção pneumocócica e também     
    na prevenção da pneumonia.

EFEITOS ADVERSOS
  Reações leves como dor, eritema e edema 

    no local de aplicação da vacina.
 
SITUAÇÕES QUE SUGEREM O ADIAMENTO 
DA VACINAÇÃO
  Doença febril aguda moderada ou grave.*

CONTRA INDICAÇÕES
  Hipersensibilidade grave (reação anafilática) 

   à dose anterior da vacina ou à qualquer 
   componente da vacina.

* Verificar as informações detalhadas na bula do produto.



3.      DUPLA ADULTO
O tétano é uma doença infecciosa, não conta-
giosa, usualmente de início agudo, caracterizada 
por espasmos dolorosos, rigidez muscular e disau-
tonomia, causados pela tetanospasmina, potente 
neurotoxina bacilar. A contaminação do homem 
ocorre pelo contato de ferimentos com locais em 
que existem esporos do bacilo Clostridium tetani. A 
letalidade é bastante elevada, principalmente na 
faixa etária geriátrica. Os casos atuais ocorrem em 
adultos que nunca foram vacinados anteriormente 
ou que não receberam reforço adequadamente 5 
ou 10 anos antes da lesão.

Já a difteria é uma doença infecciosa aguda, 
causada pelo bacilo toxigênico Corynebacterium 
diphtheriae. É caracterizada por placa pseudomem-
branosa típica que frequentemente se alojam nas 
amígdalas, faringe, laringe, nariz, outras mucosas 
e na pele. A principal forma de transmissão ocorre 
por contato direto de pessoa acometida, ou porta-
dores com pessoa suscetível, através de secreções 
oronasais eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. 
A letalidade é baixa, sendo maior nas faixas etárias 
abaixo de cinco e acima dos 40 anos. A maioria dos 
casos ocorre em não imunizados.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
  Vacina dT (dupla bacteriana do tipo adulto): 

    contendo toxóide diftérico e tetânico.

  Vacina dTpa* (tríplice bacteriana acelular do tipo     
    adulto):  contendo dois toxóides (tetânico 
    e diftérico) e antígenos purificados da bactéria 
    que causa a Coqueluche (Bordetella pertussis).

*Somente disponível no sistema privado

INDICAÇÕES
  Todos os indivíduos com idade igual ou superior 

    a 60 anos.

ESQUEMAS DE DOSES
  Idosos não vacinados ou com história vacinal 

    desconhecida: 3 doses

  Idosos vacinados anteriormente com 3 doses das 
    vacinas : dose de reforço, dez anos após a data 
    da última dose. 

  Podem ser administradas com outras vacinas.



3.      DUPLA ADULTO

1 dose dTpa 1 dose dT 1 dose dT2 meses

Idosos não vacinados ou com história vacinal desconhecida:

No caso de indisponibilidade da dTpa:

4-8 meses

1 dose dT 1 dose dT 1 dose dT2 meses 4-8 meses

1 dose dTpa 1 dose dTpaa cada 10 anos

a cada 10 anos

Idosos vacinados previamente (3 doses no mínimo):

***Independente do intervalo da última dose de dT

No caso de indisponibilidade da dTpa:

***

1 dose dT 1 dose dT



VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
  Via intramuscular.

  Pode ser administrada simultaneamente com 
    outras vacinas ou medicamentos, em diferentes 
    sítios anatômicos.

Condições que sugerem adiamento
  A eficácia clínica da vacina é alta, sendo 

    de quase 100% no caso do tétano e de cerca 
    de 97% no caso da difteria. 

  Falhas vacinais são muito raras.

EFEITOS ADVERSOS
  Reações locais leves como eritema e enduração.

  Reações locais exageradas podem ocorre 
    eventualmente, em pessoas com relatos 
    de vacinações frequentes ou altos títulos 
    de anticorpos.

  Sintomas sistêmicos e reações alérgicas graves  
    são incomuns. 

  Encefalopatia e convulsões não foram relatadas 
    em idosos.

PROTEÇÃO E EFICÁCIA
  Doença febril aguda moderada ou grave.

  Infecção aguda.

  Trombocitopenia ou qualquer distúrbio de 
    coagulação: há risco de sangramento se a via 
    de administração for intramuscular. Nesses casos, 
    a via subcutânea deve ser considerada. 

CONTRA INDICAÇÕES
  Reações anafiláticas em doses anteriores da 

    vacina dT ou de suas variantes (DTP, dTpa e DT).

3.      DUPLA ADULTO



4.      HEPATITE B
A infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB) 
é prevalente ainda bastante prevalente, princi-
palmente em algumas regiões o que expõe uma 
grande parcela da população a essa infecção, que 
é responsável por um número significativo de óbitos 
mortes e pouca resposta sustentada ao tratamento. 
Além disso, houve mudança significativa no padrão 
sexual dos indivíduos com mais de 60 anos e muitos 
casos de coinfeccção do vírus da hepatite B e HIV, 
o que demonstra a importância de estar atento à 
prevenção  de doenças sexualmente transmissíveis 
também entre os idosos.Também é importante lem-
brar da via de transmissão parenteral,  e os idosos 
com história de internações recorrentes e conse-
quentemente necessidade de procedimentos inva-
sivos estarão mais sucetíveis.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
  A vacina é composta de vírus inativado.

INDICAÇÕES
  HEPATITE B: todos os indivíduos com idade igual 

    ou superior a 60 anos.

  HEPATITE A e B: quando houver indicação de ambas.

ESQUEMA DE DOSES
  HEPATITE B:

3 doses.

Esquemas especiais para pacientes imunossuprimidos 
e renais crônicos: dose dobrada em quatro aplicações 
(esquema 0-1-2-6 meses).

  HEPATITE COMBINADA A e B*:
3 doses.

*Somente disponível no sistema privado



1 meses

Esquema especial:

1º dose
(dobrada)

1 meses2º dose
(dobrada)

4 meses3º dose
(dobrada)

4º dose
(dobrada)

4.      HEPATITE B

1 meses

HEPATITE B

5 meses
1º dose 2º dose 3º dose

1 meses

HEPATITE COMBINADA A e B

5 meses
1º dose 2º dose 3º dose



4.      HEPATITE B
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
  Via intramuscular (apenas no músculo deltoide).

  Pode ser administrada simultaneamente com 
    outras vacinas ou medicamentos, em diferentes 
    sítios anatômicos.

PROTEÇÃO E EFICÁCIA
  A proteção imunológica: 

    Adultos jovens:  maior que 90%
    Idosos: varia de 15 a 65% 

  A eficácia de proteção de vacinação contra hepatite B 
    está diretamente relacionada com o desenvolvimento     
    do anti-HBs.

EFEITOS COLATERAIS
  Dor e calor no local da aplicação, de leve 

    intensidade, são os mais comuns.

SITUAÇÕES QUE SUGEREM O ADIAMENTO 
DA VACINAÇÃO
  Doença febril aguda moderada ou grave.

  Trombocitopenia ou qualquer distúrbio 
    de coagulação: há risco de sangramento se 
    a via de administração for intramuscular. Nesses 
    casos, a via subcutânea deve ser considerada. 

CONTRA INDICAÇÕES
  Reações anafiláticas em doses anteriores 

    da vacina. 



5.      FEBRE AMARELA
A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, 
de curta duração (no máximo 10 dias), gravidade 
variável, causada por um vírus que ocorre na Amé-
rica do Sul e na África. Os sintomas aparecem entre 
o terceiro e o sexto dia após a picada do mosqui-
to e são: febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, 
vômito, dores no corpo, icterícia e hemorragias. 
Cerca de 15% dos doentes infectados apresentam 
sintomas graves, que podem levar à morte em 50% 
dos casos. Causada por um gênero de vírus conhe-
cido como flavivírus, a enfermidade apresenta duas 
formas de expressão, a urbana e a silvestre. A febre 
amarela silvestre ocorre, principalmente, por inter-
médio de mosquitos do gênero Haemagogus. No 
Brasil, ha mais de 60 anos não ha registro de febre 
amarela urbana (erradicada em 1942), mas existe 
o risco potencial de retorno em regiões em que ex-
iste o mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, tam-
bém transmissor de febre amarela, bem como de 
outro mosquito de crescente importância, o Aedes 
albopictus: 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
  Vacina de vírus vivo atenuado (cepa 17D do vírus 

    da febre amarela), cultivado em ovos 
    embrionados de galinha.

INDICAÇÕES
  Individuos que vivem nas regiões classificadas     

    como áreas de risco pelo Ministério da Saúde 
    do Brasil.

  Indivíduos que pretendem viajar para esses locais:     
    avaliar risco/benefício (somente quando o risco 
    de transmissão é alto, pois o idoso tem maior risco 
    de eventos adversos).

ESQUEMAS DE DOSES
  Atual recomendação no Brasil: 1 dose, com dose     

    de reforço a cada 10 anos.

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou 
    a recomendar, recentemente, a vacina 
    em dose única.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
  Via subcutânea.



5.      FEBRE AMARELA

PROTEÇÃO E EFICÁCIA
  Alta imunogenicidade (ao redor de 97%).

  A eficácia é muito boa, conferindo cerca de 80% 
    de proteção. Esta começa cerca de 10 dias 
    após a vacinação. 

  A imunidade dura apenas 10 anos, após o que 
    deve haver nova vacinação.  

EFEITOS COLATERAIS
  Geralmente produz poucos efeitos colaterais que, 

    entretanto, podem ser muito graves.
Cerca de 5% das pessoas pode desenvolver febre, dor 
de cabeça e dor muscular, em cinco a dez dias após 
a aplicação. 

Reações locais são pouco frequentes.

Reações de hipersensibilidade são muito raras e geral-
mente atribuídas às proteínas do ovo, contidas 
na vacina. 

A ocorrência de encefalite é raríssima, tendo, a maio-
ria dos casos, ocorrido em crianças vacinadas com 
menos de seis meses de idade.

SITUAÇÕES QUE SUGEREM O ADIAMENTO 
DA VACINAÇÃO
  Doença febril aguda moderada.

  Em vigência de tratamento imunossupressor, 
    quimioterápico ou radioterápico (intervalo mínimo 
    de 2 semanas).

CONTRA INDICAÇÕES
  Histórico de reação anafilática após ingestão 

    de ovo de galinha, diante de reação anafilática     
    após ingestão de ovo de galinha ou a dose 
    anterior da vacina.



VACINAÇÃO  DE ROTINA DO IDOSO

RECOMENDAÇÃO SBGG&SBIm

Influenza Anual

Vide esquema de dose

Vide esquema de dose

Vide esquema de dose

A cada 10 anos

Dupla bacteriana adulto

Hepatite B

Febre amarela*

Pneumocócica
(PPV23 e PVC13)

*Residentes de áreas de risco



OUTRAS VACINAS
HEPATITE A
Entre os idosos há maior probabilidade de encon-
trar indivíduos com anticorpos para Hepatite A. Por 
isso para esse grupo a vacinação não é prioritária. 

  Recomendação*:
Após avaliação sorológica

Situações de exposição a doentes com Hepatite A ou 
durante surto (acompanhada da aplicação de imu-
noglobulina padrão).
*Somente disponível no sistema privado

  Características da vacina: vírus vivo inativado

  Via de administração: intramuscular

  Esquema de doses: 2 doses (com intervalo 
    de 6 meses)

MENINGOCÓCICA
A doença meningocócica, causada pela bactéria 
Neisseria meningitidis, pode acometer pessoas de 
todas as faixas etárias, porém a maior incidência 
ocorre e crianças menores de 5 anos de idade. 

  Recomendação: apenas é indicada para idosos 
    em casos de epidemia da doença*.
    *Somente disponível no sistema privado.

  Características da vacina: vacina com 
    polissacarídeos dos meningococos A, C, W135 
    e Y conjugada com proteínas carreadoras.

  Via de administração: intramuscular

  Esquema de doses: 2 doses (com intervalo 
    de 6 meses)

TRÍPLICE VIRAL
A maioria dos idosos no Brasil, provavelmente, 
é imune ao sarampo, rubéola e caxumba. 

  Recomendação: a critério médico. 
Surtos, viagens e regiões endêmicas.

Pessoas se comprovação sorológica de infecção 
prévia.

Pessoas com menos de 2 doses da vacina durante a 
vida.

  Características da vacina: vacina combinada 
    de vírus vivo atenuada.

  Via de administração: subcutânea

  Esquema de doses: 2 doses 2 doses (intervalo 
    mínimo de 1 mês)



VACINAS RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS IDOSOS

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações disponibiliza algumas vacinas a 
todos os indivíduos com idade superior a 60 anos e outras vacinas que são disponibilizadas a alguns grupos 
específicos de idosos.

Adaptada de: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21464.

Vacina

Pneumocócica 23

Hepatite B

Febre amarela

Dupla dt

Influenza

Dose

Única

3 doses

A cada 10 anos

A cada 10 anos

Anual

Para quem é disponibilizada

Idosos que vivem em instituições de longa pemanência

Grupos vulneráveis

Residentes ou viajantes para área de risco

Todos os idosos

Todos os idosos
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