
 
 

 
 

HIB (Haemophilus influenzae b) 

O que previne: 

Doenças causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b, principalmente meningite.  

Do que é feita 

Trata-se de vacina inativada, portanto, não tem como causar a doença. É composta de pó 

liofilizado com polissacarídeo da cápsula da bactéria Haemophilus influenzae tipo b (Hib) conjugado 

com toxoide tetânico, lactose, cloreto de sódio, água para injeção. As apresentações multidose 

contêm fenol. Na vacina disponível na rede pública há timerosal (derivado do mercúrio). Pode ser 

encontrada isolada ou combinada com a vacina tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa).  

Indicação 

 Crianças a partir de 2 meses, até 5 anos de idade.  

 Crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos com condições médicas que aumentam 

o risco para doenças por Hib: ausência de baço ou disfunção nesse órgão; antes e/ou após 

transplante de órgão ou medula óssea; após quimioterapia; entre outras. Contraindicação: 

Pessoas que apresentaram anafilaxia provocada por qualquer componente da vacina ou por 

dose anterior. Esquemas de doses:  

 O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda e disponibiliza a vacina em três 

doses: aos 2, 4 e 6 meses de idade. As sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de 

Imunizações (SBIm) recomendam uma quarta dose entre 12 e 18 meses, em especial para 

crianças vacinadas com a vacina DTPa.  

 Crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos não vacinados e com doenças que 

aumentem o risco da doença: duas doses com intervalo de dois meses. Via de aplicação: 

Subcutânea ou intramuscular (nunca pelas vias intravasculares ou intradérmica). Cuidados 

antes, durante e após a vacinação:  

 Não são necessários cuidados especiais antes da vacinação.  

 Em caso de febre, deve-se adiar a vacinação até que ocorra a melhora.  

 Compressas frias aliviam a reação no local da aplicação. Em casos mais intensos, pode-se 

usar medicação para dor, sob recomendação médica.  

 Qualquer sintoma grave e/ou inesperado após a vacinação deve ser notificado ao serviço 

que a realizou.  

 Sintomas de eventos adversos persistentes, que se prolongam por mais de 72 horas 

(dependendo do sintoma), devem ser investigados para verificação de outras causas. Efeitos 

e eventos adversos:  

 Pode ocorrer dor no local da aplicação em 3% a 29% dos vacinados; e inchaço, 

endurecimento e vermelhidão em 0,2% a 17% deles.  



 
 

 
 

 Em relação às manifestações gerais, a febre nas primeiras 24 horas após a vacinação é 

relatada por 1% a 6% dos vacinados; cansaço, tontura, dor de cabeça, irritabilidade e 

desconforto gastrintestinal leve podem aparecer em 1% a 20% dos vacinados. 

  Um a cada 600 mil vacinados apresenta alergia a algum componente da vacina, sobretudo 

ao timerosal (derivado do mercúrio), sendo mais raro em crianças e adolescentes. Onde 

pode ser encontrada:  

 A vacina Hib faz parte da rotina de vacinação infantil, compondo a vacina penta dos postos 

de saúde (tríplice bacteriana de células inteiras, hepatite B e Hib – DTPwHB/Hib).  

 Na rede privada de clínicas de vacinação, é encontrada nas vacinas penta (tríplice 

bacteriana acelular, poliomielite inativada (VIP) e Hib – DTPa-VIP/Hib) e hexa (tríplice 

bacteriana acelular, poliomielite inativada, Hib e hepatite B – DTPa-VIP-HB/Hib) e também 

na apresentação isolada.  

 Nos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (Cries), para pessoas com algumas 

condições clínicas específicas de risco para a doença ou para complementação de esquemas 

vacinais, na apresentação isolada. 
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https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-triplice-bacteriana-de-celulas-inteiras-dtpw
https://familia.sbim.org.br/doencas/hepatite-b
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-pentavalente
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacinas-combinadas-a-dtpa
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacinas-combinadas-a-dtpa

