
 

 
Não espere até o último minuto! 

 

 
 
 
 

Seu filho precisa de entrada escolar 2022-2023 
Antes de entrar ou frequentar a escola pessoalmente ou virtualmente (jardim de infância até o décimo 
segundo ano) cada criança deve fornecer uma Certificação de Imunização da Flórida (formulário DH 680), 
documentando as seguintes vacinas: 

 
Escolas públicas/privadas do jardim de infância até a décima segunda série: 

 
• Quatro ou cinco doses de vacina difteria-tétano-coqueluche (DTaP) vacina± 
• Três doses da vacina contra hepatite B (Hepatite B) 
• Três, quatro ou cinco doses de vacina contra poliomielite (IPV) * 
• Duas doses de sarampo-caxumba-rubéola (RMM) 

Vacina 
• Duas doses de vacina contra varicela† 

Sétima Série: 
Além do jardim de infância através de vacinas do 12º ano, os alunos que ingressarem ou cursarem a 
sétima série precisam das seguintes vacinas: 

• Uma dose de vacina  contra tétano-difteria-coqueluche (Tdap) nos 7 a 12 anos 
• Um formulário DH 680 atualizado para incluir tdap, deve ser obtido para submissão à escola 

 
± A quinta dose da vacina DTaP não é necessária se a quarta dose for administrada aos 4 anos ou mais. 
* Se quatro ou mais doses forem administradas antes dos 4 anos, uma dose adicional deve ser administrada aos 4 a 6 

anos e pelo menos seis meses após a dose anterior.  Uma quarta dose não é necessária se a terceira dose foi 
administrada aos 4 anos ou mais e pelo menos seis meses após a dose anterior. 

†  vacina varicela não é necessária se a doença de varicela for documentada pelo profissional  de saúde.  
 

Florida KidCare 
 

Precisa de seguro de saúde para seu filho? Inscreva-se on-line em 
www.floridakidcare.org ou 

ligue para 1-888-540-5437 para uma solicitação. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 1-877-888-7468 
OU VISITE WWW.IMMUNIZEFLORIDA.ORG. 
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