
Instruções: para ver quais vacinas são obrigatórias para a escola, procure a série do seu filho na primeira coluna. Siga a linha correspondente na página para verificar a quantidade  
de vacinas obrigatórias para o seu filho entrar na escola. 

Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127.  
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Pais – Os seus filhos estão prontos para a escola? 
Imunizações obrigatórias para o ano escolar de 2023-2024 

 Difteria, tétano,  
coqueluche 

Hepatite B  Haemophilus  
influenza tipo B 

Sarampo,  
caxumba,  
rubéola 

Pneumocócica  
conjugada 

Poliomielite Varicela 
(catapora) 

 DTaP/Tdap  Hepatitis B Hib  MMR  PCV  Polio Varicella 

Pré-escola 
Dos 19 meses a  
<4 anos de idade  
até 01/09/2023  

4 doses de DTaP 3 doses 
3 ou 4 doses * 

(dependendo da vacina) 
1 dose 4 doses* 3 doses 1 dose** 

Pré-escola/
Transicional  

Jardim de infância  

>4 anos de idade  
até 01/09/2023  

5 doses de DTaP* 3 doses 

3 ou 4 doses* 

(dependendo da vacina) (Não é 
obrigatória para quem tem 5 

anos de idade ou mais)  

2 doses 

4 doses* 

(Não é obrigatória 
para quem tem 5 anos 

de idade ou mais)  

4 doses* 2 doses** 

Do jardim de infância 
à 6ª série 

5 doses de DTaP* 3 doses Não é obrigatória 2 doses Não é obrigatória 4 doses* 2 doses** 

Da 7ª série à 10ª 
série 

5 doses de DTaP* 

Mais Tdap com idade igual ou  
superior aos 10 anos  

3 doses Não é obrigatória 2 doses Não é obrigatória 4 doses* 2 doses** 

Da 11ª série  
à 12ª série 

5 doses de DTaP* 

Mais Tdap com idade igual ou  
superior aos 7 anos  

3 doses Não é obrigatória 2 doses Não é obrigatória 4 doses* 2 doses** 

*Podem ser aceitas menos doses de vacina do que a quantidade listada, dependendo de quando foram administradas.  
**A verificação do histórico de catapora pelos provedores de assistência médica também é aceitável. 
Os alunos devem tomar as doses de vacina nos prazos corretos para estarem em conformidade com os requisitos da escola. Em caso de dúvidas, fale com o seu provedor de assistência médica ou com  
a equipe escolar.  
Encontre informações sobre outras vacinas que não são obrigatórias para as escolas, mas são importantes, em: www.immunize.org/cdc/schedules. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules

