
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Memorando nº 76/2018/DIASI/CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 03 de agosto de 2018.

Ao(À) COORDENAÇÃO-GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES
  

Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).
 
Senhora Coordenadora,
 
1. Considerando a situação de alerta relatada pela Nota Informativa 11 (4763912) e o Plano de Contingência
Coari (4794217), solicitamos apoio na revisão do calendário vacinal  no anexo 10 do documento "Anexo PC-
Coari" (4794255) para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
2. Apesar de ainda não ter sido possível a definição do calendário como um todo, diante da eminência de
contato com povos isolados, solicitamos indicação de um rol mínimo de vacinas para que a equipe de saúde
possa estar preparada para atuação em área, tendo como subsídio a Nota Técnica nº 22-
CGAPSI/DASI/SESAI de 03/11/2016 (5056179) e as vacinas disponíveis atualmente pelo Programa
Nacional de Imunizações, tendo em vista o laboratório produtor e as faixas etárias recomendadas.
3. Esse memorando resulta do encaminhamento dado na reunião que ocorreu hoje entre técnicos da CGPNI e
CGAPSI sobre o referido assunto (lista de presença anexa).
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Luana Silveira de Faria, Chefe da
Divisão de Ações de Saúde Indígena, em 07/08/2018, às 12:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Silva Campos Junior,
Coordenador(a)-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena, em
08/08/2018, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5056781 e o código CRC 1AC71B46.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 5056781
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[Página #]

Barbara Cristina Marinho Souza

De: Barbara Cristina Marinho Souza
Enviado em: segunda-feira, 30 de julho de 2018 20:48
Para: Adriana Regina Farias Pontes Lucena
Cc: Sirlene de Fátima Pereira; Ana Carolina Cunha Marreiros; Maria de Lourdes 

Ribeiro; Gizeli de Lima; Livia Custodio Puntel Campos; 'lista.nucleo4
@saude.gov.br'

Assunto: Vacinação Indígenas Isolados
Anexos: Calendário vacinal Isolados.docx

Adriana, 
 
Mando este e-mail com cópia para Sirlene e Carol pq elas já acompanharam (em algum 
momento) a discussão sobre definição de calendário para indígenas isolados e de recente 
contato. Existe uma reunião com a presença de dois membros do CTAI para tentar fechar qual o 
melhor esquema para estes indígenas, considerando a grande vulnerabilidade imunitária, já que 
não têm contato com a sociedade envolvente. Infelizmente a reunião ainda não ocorreu por 
diversos motivos, mas não está fora de pauta. 
Entretanto, estamos com um processo no SEI para revisar este calendário, devido a um estado 
de alerta de contato na região do Vale do Javari. Está sendo elaborado um Plano de 
Contingência para este enfrentamento, caso ocorra. Não é uma coisa certa, mas todos devem 
estar preparados e a vacinação é uma das ações prioritárias. 
Gostaria de marcar uma reunião com vcs para discutir isso e ver quais as vacinas que estão 
atualmente disponíveis no PNI, quais laboratórios e as respectivas bulas, para poder ter uma 
ideia das faixas etárias possíveis em cada uma. 
É sabido que o calendário definitivo só se obterá após a reunião com os membros do CTAI, mas 
o DSEI tem que ter um calendário mínimo, que cause menos danos (considerando doses e 
eventos adversos), para poder utilizar num eventual contato. 
O arquivo anexo é um calendário que foi proposto pela UNIFESP, pois alguns de seus membros 
participaram quando houve o contato com indígenas isolados no Acre (nem todas as vacinas 
foram utilizadas). Ainda está com algumas recomendações antigas, por isso a necessidade de 
revisão. 
Quem coordena este processo aqui na SESAI é a DIPROSI (Divisão de Programas e Projetos do 
Depto de Atenção à Saúde Indígena-DASI). 
Quando podemos nos reunir ainda esta semana? 
 
Att. 
 
Bárbara C. M. Souza 
Técnica 
Área Técnica Imunização e Imunopreveníveis 
DIASI/CGAPSI/DASI/SESAI/MS 
Tel: +55 61 3315-5943 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

DIASI/CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 06 de agosto de 2018.

  
À CGAPSI
 
Assunto: Calendário vacinal para os PIIRC
 
Senhor Coordenador,
 
1. Diante da situação de alerta relatada pela Nota Informativa 11 (4763912), o Plano de Contingência Coari
(4794217) e a Nota Técnica 022/CGAPSI/DASI/SESAI,  faz-se necessário rever o calendário vacinal para
os povos indígenas isolados e de recente contato.
2. Neste sentido, foi realizada reunião técnica com a Coordenação Geral do Programa Nacional de
Imunizações (e-mail 5057385), com encaminhamento de discutir a revisão do calendário de forma conjunta
com a DIASI e membros do Comitê Técnico Assessor de Imunizações - CTAI.
3. Assim sendo, segue Memorando nº 76 (5056781) para ser encaminhado à CGPNI solicitando este apoio.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Luana Silveira de Faria, Chefe da
Divisão de Ações de Saúde Indígena, em 07/08/2018, às 12:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5074143 e o código CRC 48953A00.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 5074143
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 16 de agosto de 2018.

  
Ao DASI,
 
Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).
 
1.     Trata-se de Memorando nº 76 (5056781) referente à solicitação de apoio na revisão do calendário
vacinal  no anexo 10 do documento "Anexo PC-Coari" (4794255) para Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato.
2.      Encaminha-se para conhecimento e posterior envio à CGPNI.

Documento assinado eletronicamente por Fátima Aparecida da Silva,
Coordenador(a)-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena,
Substituto(a), em 31/08/2018, às 16:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5247179 e o código CRC 64FA128E.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 5247179
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

CGPNI/DEVIT/SVS/MS
Brasília, 01 de outubro de 2018.

  

À Divisão de Apoio Administrativo - DIAD/SVS

 

Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC)

 

Em observância à solicitação de apoio na revisão do calendário vacinal para Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato, informamos que realizamos consultoria com membro do Comitê Técnico
Assessor em Imunizações, que nos enviaram proposta de Calendário, a qual encaminhamos em anexo
(5932383).

Solicitamos desta Coordenação a validação das informações, para que possa ser definida a
proposta final de calendário. Após ciência do Secretário enviar para Coordenação Geral de Atenção Primária
à Saúde Indígena - SESAI

 

Carla Magda A. S. Domingues
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações

 
André Luiz de Abreu

Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis

Documento assinado eletronicamente por Carla Magda Allan Santos
Domigues, Coordenador(a)-Geral do Programa Nacional de
Imunizações, em 02/10/2018, às 12:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz de Abreu, Diretor(a)
do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, em
05/10/2018, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5932297 e o código CRC 72DB6C46.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 5932297
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PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO INDÍGENA DE RECENTE CONTATO 

 

Evelin Plácido dos Santos 

Douglas Rodrigues 

Lily Yin Weckx 

 
 

Na ocasião do contato, deve-se aplicar o maior número de vacinas possíveis, sem 

implicar em prejuízo para a resposta imunológica e nem risco de potencializar eventos 

adversos.  Deixar uma ou outra vacina sem aplicação em uma oportunidade pode implicar em 

manter um indivíduo suscetível na comunidade, principalmente na situação de recente 

contato, quando os indígenas estarão frente a uma nova epidemiologia. Como não 

apresentam imunidade prévia a várias doenças infecciosas, imunopreveníveis, o risco de 

adoecer é muito grande.  

Apresentamos a seguir o esquema sugerido de vacinação para indígenas de recente 

contato, divididos em três faixas etárias, de acordo com a idade de início: 

- menores de 1 ano de idade (lactentes). Como não dá para precisar a idade, podem ser 

consideradas como crianças de colo. 

- 1 ano a menores de 7 anos de idade (crianças pequenas) 

 - acima de 7 anos de idade (crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos) 

As vacinas estão listadas por ordem de prioridade. Administrar o maior número 

possível na primeira visita e seguir a sequência recomendada para cada vacina. As vacinas que 

não puderam ser administradas na primeira visita poderão ser administradas numa próxima 

oportunidade. 
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Esquema de vacinação para menores de 1 ano (lactentes – crianças de colo) 

Vacinas Via 

1ª 
visita 

ou 
dose 

2ª 
visita 

ou 
dose 

3ª 
visita 

ou 
dose 

Reforço Esquema Básico 

BCG ID X    Dose única ao nascer até 5 anos. Previne formas 
graves de tuberculose. 

Rotavírus Oral X X  
 1ª dose 2 meses (1m 15d a 3m 15d) 

2ª dose 4 meses (3m 15d a 7m 29d) Não 
administrar a vacina se idade desconhecida. 

Pentavalente 
(DTP-Hib-HepB) 

IM X X X X 

3 doses intervalo 60d, mínimo 30d entre doses. 
1º reforço com Penta 6m após última dose e 2º 
reforço com DTP ou Penta aos 4-6 anos. A Penta   
pode ser usada até 6 anos 11m 29d.   

VIP IM X X X 
 3 doses intervalo 60d, mínimo 30d entre doses.  

1º reforço 6m após última dose. 2º reforço com 
4-6 anos de idade, todos com VIP. 

Pneumo 10v IM X X  X 
A partir 2m, duas doses intervalo 60 dias, mínimo 
30d. Uma dose de reforço aos 12 meses. 

Meningo C conj IM X X  X 
A partir de 2m, duas doses intervalo 60 dias, 
mínimo 30d. Uma dose de reforço aos 12 meses. 

Gripe IM X X   2 doses a partir de 6 meses de idade. 
 Intervalo 30 dias entre doses. 

Febre Amarela SC X    Dose única a partir de 9 meses de idade. 

 

Esquema de vacinação para crianças de 1 ano a menores de 7 anos  

Vacinas Via 

1ª 
visita 

ou 
dose 

2ª 
visita 

ou 
dose 

3ª 
visita 

ou 
dose 

Reforço Esquema Básico 

BCG ID X    Dose única ao nascer até 5 anos. Previne formas 
graves de tuberculose. 

SCR – (Sarampo, 

Caxumba, 
Rubéola)  

SC X X  
 2 doses a partir de 12 meses de idade, intervalo 

de 30 dias entre as doses. 2ª dose pode ser 
administrada com SCR ou Tetra Viral - SCRV. 

Varicela SC X X   
2 doses intervalo 90d, mínimo 30d entre doses. 
Pode ser utilizada vacina Varicela ou SCRV. 

Pentavalente 
(DTP-Hib-HepB) 

IM X X X X 

3 doses intervalo 60d, mínimo 30d entre doses. 
1º reforço com Penta 6m após última dose e 2º 
reforço com DTP ou Penta aos 4-6 anos. A Penta 
pode ser usada até 6 anos 11m 29d.   

VIP IM X X X X 
3 doses intervalo 60d, mínimo 30d entre doses.  
1º reforço 6m após última dose. 2º reforço com 
4-6 anos de idade, todos com VIP. 

Pneumo 10V IM X    1 dose a partir de 12 meses até 5 anos de idade. 

Meningo 
C/ACWY conj 

IM X    
1 dose a partir de 12 meses de idade. 

Gripe IM X    2 doses com intervalo 30 dias entre doses, na 
primo vacinação. 

Febre Amarela SC X    Dose única. 

Hepatite A IM X    Dose única. 
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Esquema de vacinação para pessoas acima de 7 anos (adolescentes, adultos e idosos)  

Vacinas Via 

1ª 
visita 

ou 
dose 

2ª 
visita 

ou 
dose 

3ª 
visita 

ou 
dose 

Reforço Esquema Básico 

SCR – (Sarampo, 

Caxumba, 
Rubéola)  

SC X X  
 

2 doses com intervalo de 30 dias entre as doses.  

Varicela SC X X   2 doses com intervalo 30 dias entre doses.  

Gripe IM X    1 dose anual. 

Pneumo 23v IM X   X 

Para toda a população indígena acima de 5 anos 
de idade, sem vacinação prévia com Pneumo 
10v. 1 reforço aos 60 anos com intervalo de 5 
anos da dose inicial. 

dTpa / dT IM X X X X 

Iniciar o esquema com uma dose de dTpa, 
seguida de 2 doses de dT, com intervalo de 60 
dias entre doses, mínimo 30 dias. Reforço a cada 
10 anos com dTpa. 

VIP IM X X X  
Para toda a população indígena, incluindo 
adolescentes, adultos e idosos, 3 doses com 
intervalo de 60d, mínimo 30 dias. 

Hepatite B IM X X X  3 doses (0-1-6 meses). Se necessário esquemas 
alternativos (0-1-2-6 a 12m) ou (0-2-4m)  

HPV IM X X X 

 Para homens e mulheres entre 9 e 26 anos. Para 
9 a 14 anos – esquema de 2 doses (0-6m). Para 
15 a 26 anos – esquema de 3 doses (0-2-6m). Se 
houver dúvida quanto à idade, administrar o 
esquema de 3 doses (0-2-6 meses). 

Febre Amarela SC X    Dose única. 

Meningo 
C/ACWY conj 

IM X    
Dose única. 

Hepatite A IM X    Dose única. 

 

Assim, as principais alterações sugeridas para vacinação de indígenas de recente contato são: 

- VIP – vacina poliovírus 1, 2, 3 (inativada). Administrar a vacina VIP para toda a população 

indígena, no esquema primário e nos reforços. 

- SCR (sarampo, caxumba, rubéola) – 2 doses de SCR a partir de 12 meses para toda a 

população indígena, sem limite de idade. 

- Varicela – 2 doses a partir de 12 meses de idade para toda a população indígena, sem limite 

de idade. 

- dTpa (difteria, tétano, pertussis acelular adulto) – Oferecer para adolescentes e adultos, 1 

dose no esquema primário e reforços a cada 10 anos com dTpa. 

- HPV – Oferecer para todos homens e mulheres indígenas entre 9 e 26 anos de idade. 

- Meningo C/ACWY conj – 1 dose para toda a população indígena de recente contato. 

SET/2018 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

SVS/MS
Brasília, 05 de outubro de 2018.

  

À: Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI

 

 

Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).

                   

Encaminho a essa Secretaria o Processo (25000.123225/2018-00), referente ao assunto
supracitado, após manifestação do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis - DEVIT, por
meio do Despacho (5932297), para conhecimento e providências no que couber.

 
 Atenciosamente,

                 

Documento assinado eletronicamente por Osnei Okumoto, Secretário(a)
de Vigilância em Saúde, em 05/10/2018, às 16:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6033134 e o código CRC 3D166FA5.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6033134
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

DASI/SESAI/MS
Brasília, 08 de outubro de 2018.

  
À CGAPSI,
 
1.  Referente ao Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).
2.  Após manifestação do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis - DEVIT, por meio do
Despacho (5932297), encaminho para conhecimento e providências no que couber.
  

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Silva Campos Junior,
Diretor(a) do Departamento de Atenção à Saúde Indígena,
Substituto(a), em 09/10/2018, às 07:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6042159 e o código CRC 4D895278.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6042159
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 09 de outubro de 2018.

  
À DIASI,
 
Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).
 
1.     Trata-se de solicitação de validação do calendário vacinal para povos indígenas isolados e de recente
contato.
2.     Encaminha-se para manifestação.
  

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Silva Campos Junior,
Coordenador(a)-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena, em
10/10/2018, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6064229 e o código CRC B24E6539.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6064229
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

DIASI/CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 25 de outubro de 2018.

  
À CGAPSI
 
Assunto: Validação da proposta final do calendário vacinal de para Povos de Recente Contato
  
 
Em atenção ao Despacho CGAPSI 6064229 informa-se que a SESAI aguarda a validação pela SVS da
proposta de Calendário Vacinal de para Povos Indígenas de Recente Contato (5932383), conforme solicitado
no Despacho CGPNI 5932383, para posterior implantação do mesmo junto aos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI). 
Essa Divisão faz apenas uma consideração em relação as orientações quanto a vacinação de indígenas de
recente contato, em relação a idade. Sobre a faixa etária da vacina rotavírus, principalmente, achamos
interessante incluir alguns marcadores dentais que podem ajudar na definição da estimativa de idade. 
Considerando que a vacina não é recomendada acima de 8 meses de idade a análise da arcada dentaria pode
auxiliar na estimativa de idade, uma vez que os incisivos inferiores geralmente erupcionam por volta dos 6 a 9
meses. Havendo dúvida quanto a idade, se houver a presença dos incisivos inferiores, recomenda- se não
vacinar.
Sugere-se a restituição dos autos à SVS para análise das sugestões apresentadas e validação do referido
calendário.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Janini Selva Ginani, Chefe da
Divisão de Ações de Saúde Indígena, Substituto(a), em 30/10/2018, às
16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900
de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6324337 e o código CRC 6C5A0077.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6324337
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

CGAPSI/DASI/SESAI/MS
Brasília, 31 de outubro de 2018.

  
Ao DASI,
Assunto: Calendário vacinal para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC).

 

1.     Trata-se de solicitação de validação do calendário vacinal para povos indígenas isolados e
de recente contato.

2.      Encaminha-se para conhecimento  do Despacho DIASI (6324337), e posterior envio ao
GAB/Sesai para ciência e restituição dos autos à SVS,  com vistas à validação do referido
calendário.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Silva Campos Junior,
Coordenador(a)-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena, em
05/11/2018, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6416611 e o código CRC 52C5593B.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6416611
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

DASI/SESAI/MS
Brasília, 05 de novembro de 2018.

  
Ao GAB/SESAI, 
 
1.  Trata-se de solicitação de validação do calendário vacinal para povos indígenas isolados e de recente
contato.
2.  Tendo em vista o Despacho DIASI (6324337), que faz apenas uma consideração em relação as
orientações quanto à vacinação de indígenas de recente contato, em relação a idade, sobre a faixa etária da
vacina rotavírus, principalmente, sugere incluir alguns marcadores dentais que podem ajudar na definição da
estimativa de idade. E ainda, que a vacina não é recomendada acima de 8 meses de idade a análise da arcada
dentária pode auxiliar na estimativa de idade, uma vez que os incisivos inferiores geralmente erupcionam por
volta dos 6 a 9 meses. Havendo dúvida quanto a idade, se houver a presença dos incisivos inferiores,
recomenda- se não vacinar.
3.   Desse modo, encaminho para conhecimento e demais providências, visando encaminhamento à SVS para
análise das sugestões apresentadas e validação do referido calendário.
 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Marcos Passos Gomes
Junior, Diretor(a) do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, em
05/11/2018, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6476590 e o código CRC 865060AD.

Referência: Processo nº 25000.123225/2018-00 SEI nº 6476590
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