
 Hepatite B  Difteria, 

tétano,  

coqueluche 

Haemophilus  

influenza tipo B 

Poliomielite Pneumocócica  

conjugada 

Sarampo,  

caxumba,  

rubéola 

Varicela 

(catapora) 

 Hepatitis B DTaP Hib  Polio PCV  MMR  Varicella 

Aos 3 meses  
2 doses 1 dose 1 dose 1 dose 1 dose 

Não é 

administrada 

rotineiramente a 

crianças com 

menos de  

12 meses  

Não é administrada 

rotineiramente a 

crianças com 

menos de  

12 meses  

Aos 5 meses 
2 doses 2 doses 2 doses 2 doses 2 doses 

Aos 7 meses 2 doses 3 doses 2-3 doses** 2 doses 3 doses 

Aos 16 meses 2 doses 3 doses 3-4 doses** 2 doses 4 doses** 1 dose 1 dose 

Aos 19 meses 3 doses 4 doses 3-4 doses** 2 doses 4 doses** 1 dose 1 dose 

Aos 7 anos ou 
ingresso na pré-
escola/escola 
com idade > do 
que 4 anos* 

3 doses 5 doses** 

Não é administrada 

rotineiramente a 

crianças com idade 

igual ou superior  

a cinco anos 

4 doses** 

Não é administrada 

rotineiramente a 

crianças com idade 

igual ou superior  

a cinco anos 

2 doses 2 doses 

Instruções: Para ver quais vacinas são obrigatórias para a creche, verifique na linha correspondente à idade do seu filho as vacinas e doses necessárias. As crianças devem cumprir os 
intervalos mínimos de vacina e idades para atender aos requisitos. Em caso de dúvidas, fale com o seu provedor de assistência médica ou o provedor da creche.  

Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127.  
Os clientes com deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) ou enviar um e-mail para civil.rights@doh.wa.gov.                    DOH 348-425 Dec. 2022 Portuguese (Brazil)  

Tabela para os pais de vacinas obrigatórias  
da creche  

*Os alunos da pré-escola ao ensino fundamental devem atender aos requisitos de imunização correspondentes à sua série escolar.  
**Podem ser aceitas menos doses de vacina do que a quantidade listada, dependendo de quando foram administradas.  
A tabela de requisitos da pré-escola ao ensino fundamental e recursos adicionais de imunização podem ser encontrados em: www.doh.wa.gov/SCCI  
Encontre informações sobre outras vacinas que não são obrigatórias para frequentar creches, mas que são importantes, em: www.immunize.org/cdc/schedules. 

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

