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O que os pais precisam saber: A Lei de Vacinas de 2021 de Maine 
 
Introdução 
A nova Lei de Vacinas de Maine entra em vigor no dia 1º de setembro de 2021. Estes são os requisitos por idade 
e série escolar. 
 
Esta informação é fornecida via parceria entre a Coligação de Imunização de Maine, a Associação Médica de 
Maine (MMA, Maine Medical Association), o Núcleo de Maine da Academia Americana de Pediatria (AAP, Maine 
Chapter of the American Academy of Pediatrics) e a Associação Osteopática de Maine (MOA, Maine Osteopathic 
Association). Estamos a trabalhar em conjunto para proteger as crianças de Maine contra surtos e doenças que 
podem ser prevenidas, especialmente no ambiente escolar.  
 
O que é uma isenção médica? 
Uma isenção médica se baseia na decisão profissional do seu médico (MD, Medical Doctor), médico de Medicina 
Osteopática (DO, Doctor of Osteophatic Medicine), enfermeiro (NP, Nurse Practicioner) ou assistente médico 
(PA, Physician Assistant) sobre se uma vacina é aconselhável para o seu filho ou não. A AAP de Maine apóia a 
programação de vacinas e contra-indicações à vacinação do Centro de Controle de Doenças e Comitê de 
Imunização (CDC/ACIP) baseadas em evidências e continuamente atualizadas: 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html 
 
Os AAP/MMA/MOA de Maine criaram um formulário de isenção médica para que os provedores usem em 
escolas e creches para ajudar a identificar indicações para isenções médicas. Para obter mais informações, visite: 
www.vaxtoschoolmaine.me 
 
Quem dá a isenção médica? 
As isenções médicas são concedidas por provedores de saúde licenciados (MD/DO/NP/PA). As isenções médicas 
são declarações por escrito nas quais provedores declaram que, em seu julgamento profissional, a imunização 
contra uma ou mais doenças pode ser medicamente não-recomendável. 
 
Tudo sobre a Lei 
Esta lei aplica-se a qualquer instituição que anteriormente permitia isenções de vacinas por motivos 
filosóficos/religiosos. Estas instituições incluem creches, escolas privadas e públicas, do jardim de infância até a 
12a série escolar (K-12), escolas pós-secundárias e algumas empresas prestadoras de cuidados de saúde. 
 
Um estudante acompanhado em um plano educacional individualizado a partir de 1º de setembro de 2021, que 
tenha optado por uma isenção de imunização por motivo filosófico ou religioso antes ou depois desta data, 
poderá continuar a frequentar a escola sob a isenção filosófica ou religiosa existente, desde que:  
 
Estudante com menos de 18 anos: Os pais ou responsáveis forneçam uma declaração de um provedor licenciado 
(MD/DO/NP/PA) atestando que eles estão cientes dos riscos e benefícios associados à escolha de receber a 
imunização ou não. 
 
Estudante com mais de 18 anos: O aluno forneça uma declaração de um provedor licenciado (MD/DO/NP/PA) 
atestando que está ciente dos riscos e benefícios associados à escolha para receber a imunização ou não. 
 
Os títulos (de anticorpos) serão uma alternativa aceitável à vacinação como prova de imunidade.  
Resultados laboratoriais ou registros médicos que demonstrem a imunidade à doença devida ao fato de a 
pessoa já ter contraído a doença anteriormente, serão considerados provas aceitáveis de cumprimento do 
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requisito de imunidade. *Esta definição será determinada durante o processo de regulamentação que está 
atualmente em andamento e está sujeita a atualizações.  
 
Quais vacinas são necessárias? 
 
Requisitos do K-12 
• Jardim de infância 

o 5 DTaP (difteria, tétano e coqueluche; 4 DTaP se 4ª dose for dada no dia ou após o 4º aniversário) 
o 4 Pólio (se a 4ª dose for dada antes do 4º aniversário, uma vacina inativa de pólio apropriada para a 

idade deve ser dada no 4º aniversário ou após o mesmo) 
o 2 MMR (SCR, sarampo, caxumba, rubéola) 
o 1 Varicela (catapora) 

 
• 7ª série 

o DTap (tétano, difteria, coqueluche) 
o 1 meningocócica conjugada (MCV4) 

 
• 12ª série 

o 2 MCV4 (só é necessária uma dose se a primeira dose for administrada no 16º aniversário ou após o 
mesmo) 

 
Requisitos pós ensino secundário 

o MMR (duas doses da vacina SCR (MMR), administrada após o primeiro aniversário do aluno) 
o Difteria/tétano (uma dose de difteria, tétano, coqueluche (DTP); difteria, tétano (DT); ou tétano e 

difteria (TD) dentro do período de 10 anos que antecedem a matrícula.  
 
Requisitos de creche 
Para obter informações mais detalhadas sobre orientação de creche, visite: 
https://www.maine.gov/dhhs/mecdc/infectious-disease/immunization/documents/Daycare-Immunization-
standards-revised.pdf 
 
 

Informativo de vacinas exigidas em Maine   

Vacina  Jardim de 
infância 7ª série 12ª série 

Pós-ensino 
médio/ensino 
secundário 

Creche 

DTaP X X  X X 
IPV X    X 
MMR (SCR) X   X X 
Catapora/ Vírus varicela-zoster (VZV) X    X 
Meningocócica  X X   
Haemophilus influenzae tipo B (Hib)     X 
Vacina pneumocócica conjugada (PCV-12)     X 
Hepatite A     X 
Hepatite B     X 
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