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PORTUGUÉS

RECOMENDAÇÕES
DE VACINAÇÃO PARA
PESSOAS COM
O VIH

As pessoas com o VIH podem apresentar uma maior suscetibilidade face a determinadas infeções, sobretudo se
o seu sistema imunológico estiver mais debilitado. Por
este motivo, é-lhes recomendado vacinarem-se com a
maioria de vacinas incluídas no calendário de vacinação.
Existem determinadas recomendações e advertências
dirigidas especificamente às pessoas com o VIH em relação a algumas vacinas. Esta ficha contém informação
e orientações que podem ser-te úteis para falar sobre
este tema com a equipa médica que te atender.

Vacina

Doses

Comentários

2 doses
Neumococo
em 8 semanas
. PCV13:
vacina conjugada
pneumocócica
contra 13 tipos
de bactérias
. PPSV23:
vacina pneumocócica
não conjugada
contra 23 tipos
de bactérias

Adultos não vacinados:
1 dose de PCV13 e depois outra
(pelo menos 8 semanas mais
tarde) de PPSV23

Gripe

1 dose anual

. É recomendável administrá-la

Hepatitis B (VHB)

3 ou 4 doses
em 6 meses

. É recomendável administrar
três injeções com doses altas
(0, 1 e 6 meses) ou,
. Administrar quatro injeções
com doses baixas
(0, 1, 2 e 6 meses)
. Comprovar os níveis de
anticorpos e, em caso de serem
insuficientes, administrar três
novas injeções mensais de
doses altas ou nova vacinação
com a mesma pauta

Hepatitis A (VHA)

2 ou 3 doses
num período
de 6 meses

. É recomendável uma pauta
de duas doses (0, 6 meses) em
pessoas com contagem de CD4
acima de 350 células/mm3
. É recomendável uma pauta de
três doses (0, 1 e 6 meses) em
pessoas com contagem de CD4
abaixo de 350 células/mm3

Adultos vacinados com
PPSV23:
. 1 dose de PCV13 pelo
menos 1 ano depois da última
dose de PPSV23; ou
. 1 dose de PPSV23 cada ano
durante 5 anos

todos os anos
. Deve-se usar a vacina
inativada não replicativa
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Vacina

Doses

Vírus do papiloma humano (VPH)
. Vacina bivalente do VPH:
Proteção contra 2 tipos de VPH
. Vacina quadrivalente:
Proteção contra 4 tipos de VPH
. Vacina contra 9 tipos de VPH
Proteção contra 9 tipos de VPH

3 doses num período
de 6 meses (0, 1-2 e 6)

Meningococo
. MenC: Vacina meningocócica conjugada contra o serogrupo C
. MenACWY: Vacina meningocócica
conjugada contra os serogrupos A, C,
W e Y (MenACWY)

2 doses (0, 2 meses)

Comentários

. A vacina recomenda-se a pessoas com
o VIH até aos 26 anos ou 45 anos
dependendo da comunidade autónoma.
. Recomenda-se a vacina contra
9 tipos de VPH
. Ler a ficha nº 147

. Recomenda-se a vacina MenACWY
. Valorar-se-á a administração de uma dose
de reforço passados 5 anos

Tétanos

5 doses. Valorar-se-ão
doses adicionais
cada 10 anos

. Se a pessoa estiver corretamente vacinada
(5 doses), valorar-se-ão doses de reforço cada
10 anos em caso de risco de exposição

SARS-CoV-2 (COVID-19)
. Vacina de ARNm
(Comirnaty®; Pfizer)
. Vacina de ARNm
(Spikevax®; Moderna)

2 doses
(0-21 dias ou 0-28 dias)
ou 1 dose.
Valorar-se-á a
administração de uma
dose adicional em
determinadas
circunstâncias

. Recomendam-se as vacinas de ARNm às
pessoas com o VIH com um sistema
imunológico debilitado (<200 células/mm3)

Tríplice viral

Varicela

. Recomenda-se às pessoas com uma
contagem de CD4 abaixo de 200 células/mm3
uma dose adicional da vacina administrada,
como mínimo, aos 28 dias da segunda dose
da pauta de vacinação.
. Ver a ficha número 168

2 doses (0, 1 mês)

. É recomendada a pacientes que são
seronegativos ao sarampo se a sua contagem de
CD4 for superior a 200 células/mm3
durante pelo menos 6 meses
. A mulheres seronegativas à rubéola se a sua
contagem de CD4 for superior a 200 células/
mm3 durante pelo menos 6 meses

2 doses (0 e 3 meses)

. Recomendável a pacientes seronegativos à
varicela se a sua contagem de CD4 for acima de
200 células/mm3
. Não administrar a vacina tetra viral
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Nota: O conteúdo desta ficha foi elaborado em setembro de 2021, razão pela
qual as recomendações podem eventualmente não estar atualizadas. A informação não pretende substituir a recebida por um profissional de saúde. As decisões com respeito à saúde devem sempre ser tomadas após a recomendação
de um profissional da saúde.

Fonte: Grupo de Trabalho Vacinação em população adulta e grupos de risco da
Comunicação Programa e Registo de Vacinações. Vacinação em grupos de risco
de todas as idades e em determinadas situações. Comissão de Saúde Pública
do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Ministério da Saúde,
Consumo e Bem-Estar Social, julho de 2018.
Grupo de Trabalho Técnico de Vacinação COVID-19, da Comunicação Programa
e Registo de Vacinações. Estratégia de vacinação contra a COVID-19 em Espanha.
Atualização 9 modificada. 2 de novembro de 2021.
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