
Relação de vacinas a serem comprovadas1 e esquema vacinal adequado2. 

 

Vacinas 1ª dose 2ª dose 3ª dose 

Dupla Adulta DT – Difteria e 
Tétano3 

1º dia 60 dias 120 dias 

Hepatite A 1º dia Intervalo de 6 
meses da 1ª dose 

 

Hepatite B4 1º dia 30 dias 180 dias 

Varicela 1º dia Intervalo de 4 a 8 
semanas da 1ª 

dose 

 

Gripe Sazonal Dose anual   

Influenza “A” H1N1 Dose única   

Tríplice Viral (MMR) – 
Sarampo, Caxumba e Rubéola 

Dose única   

BCG - Tuberculose Indicada para profissionais de saúde com prova tuberculínica 
(PPD) negativa. 

 

Vacinas aplicadas nos Postos de Saúde (apresentar carteira do CREMERJ): 
Dupla Tipo Adulto, Hepatite B, Gripe (a partir de abril), MMR e BCG. 
  
Vacinas que são tomadas no CRIE (tel 2234-3720): 
Varicela (para quem não teve a doença) 
  
Vacinas que não são aplicadas nos Postos de Saúde, mas são recomendadas: 
Hepatite A 

 

                                                           
1 Comissão de Biossegurança do IFF. 
2 Programa Nacional de Imunização 
(http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448) 
3 Esquema para não vacinados. Indivíduos com esquema incompleto: completar as 3 doses; indivíduos com 
esquema completo: 1 dose reforço 10/10 anos. 
4 Deve realizar a sorologia anti-HBs (resultado dessa sorologia deverá ser maior ou igual a 10 UI/L; em caso 
de titulação de anticorpos inferior a este nível, deve-se repetir a vacinação e a sorologia). Reforço a cada 5 
anos. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448


 

  

 

                                                              
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA – VACINAÇÃO 
 

 
Eu _______________________________________________________, portador (a) da 

cédula de identidade nº _________________, emitida por ______________ em 

___/___/______, aluno (a) da Especialização em _____________________________, 

estou sendo informado das vantagens e dos efeitos colaterais da aplicação das vacinas 

recomendadas pelo Ministério da Saúde para profissionais de saúde, e declaro que não 

desejo submeter-me à imunização contra as seguintes doenças: 

__________________, _________________, ________________, _______________, 

__________________, _________________, ________________, _______________. 

Ainda, informo que estou ciente do risco de infectar-me por estes agentes biológicos. 

 

 

Rio de Janeiro, ____/_____/_____ 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 


