
Calendários Vacinais

Á

Pneumocócica 23-valente: vacina pneumocócica 23-
valente (polissacarídica)

BCG: vacina contra tuberculose

GLOSSÁRIO

valente (polissacarídica)

Pentavalente: vacina adsorvida difteria, tétano, 
pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus
influenzae b (conjugada)

DTP: vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis

dT : vacina adsorvida difteria e tétano adulto
influenzae b (conjugada)

Pneumocócica 10-valente: vacina pneumocócica 
10-valente (conjugada)

dTpa: vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis
(acelular) tipo adulto

Febre Amarela: vacina febre amarela (atenuada)
Rotavírus: vacina rotavírus humano G1P1[8]
(atenuada)

Sarampo-Caxumba-Rubéola: vacina sarampo

Febre Amarela: vacina febre amarela (atenuada)

Hepatite A: vacina adsorvida hepatite A (inativada)

Hepatite B: vacina hepatite B (recombinante) Sarampo-Caxumba-Rubéola: vacina sarampo, 
caxumba, rubéola (atenuada)

Tetraviral: vacina sarampo, caxumba, rubéola, varicela 
(atenuada)

Hepatite B: vacina hepatite B (recombinante)

HPV: vacina papiloma vírus humano 
6, 11, 16 e 18 (recombinante)

(atenuada)

VIP: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)

VOP: vacina poliomielite 1 2 e 3 (atenuada)

Influenza: vacina influenza (fracionada, inativada)

Meningocócica C: vacina meningocócica C 
(conjugada) VOP: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)(conjugada)



Calendário da Criança até 6 anos de idade Calendário da Criança até 6 anos de idade -- 20142014

IdadeIdade VacinaVacina
Ao nascer BCG, Hepatite B
2 meses VIP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), Rotavírus, 

Pneumocócica 10 valente
3 meses Meningocócica C3 meses Meningocócica C
4 meses VIP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), Rotavírus, 

Pneumocócica 10 valente
5 meses Meningocócica C5 meses Meningocócica C

6 meses VOP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), 
Pneumocócica 10 valente

9 meses Febre amarela*
12 meses Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Meningocócica C, Hepatite A
15 meses VOP, DTP, Pneumocócica 10 valente, Tetraviral (SCR-Varicela)( )

5 anos VOP, DTP
15 anos dT
6m a < 5 anos Influenza
* Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. 
Reforço a cada dez anos.



Calendário para crianças Calendário para crianças 
maiores de 7 anos de idade emaiores de 7 anos de idade e adolescentesadolescentes -- 20142014maiores de 7 anos de idade e maiores de 7 anos de idade e adolescentes adolescentes -- 20142014

Intervalo entre as Intervalo entre as 
dosesdoses

VacinaVacina EsquemaEsquema

Primeira visita BCG
Hepatite B
dT

Dose única
Primeira dose
Primeira dose

Poliomielite
Sarampo-Caxumba-Rubéola

Primeira dose
Primeira dose

2 meses após Hepatite B Segunda dose
a primeira visita dT

Poliomielite
Febre amarela*

Segunda dose
Segunda dose
Dose inicial

4 meses após 
a primeira visita

Hepatite B
dT
Poliomielite
S C b R bé l

Terceira dose
Terceira dose
Terceira dose
S d dSarampo-Caxumba-Rubéola Segunda dose

a cada 10 anos dT
Febre amarela*

Dose reforço

Nota:  Vacina Papiloma Vírus Humano (HPV) – Para meninas com 11, 12, e 13 anos de idade. Esquema estendido de 3 doses: 0, 6 e 
60 meses. 
* Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a 
cada dez anos.



Calendário da gestantes e puérperas - 2014Calendário da gestantes e puérperas - 2014

Intervalo entre as Intervalo entre as VacinaVacina EsquemaEsquema
dosesdoses

Primeira visita dT
Hepatite B

Primeira dose
Primeira dose

2 meses após
a primeira visita

dT
Hepatite B

Segunda dose
Segunda dose

6 meses após 
a primeira visita

dT
Hepatite B

Terceira dose
Terceira dose

Em qualquer fase da 
gestação

Influenza Dose única

P é i S C b R bé l D ú iPuerpério Sarampo-Caxumba-Rubéola
Influenza

Dose única

Nota: Vacinar com dTpa todas as gestantes a partir da 27a semana preferencialmente até a 36 a semana de gestaçãoNota: Vacinar com dTpa todas as gestantes a partir da 27a semana, preferencialmente até a 36 a semana de gestação,
independente do número de doses prévias de dT ou se a mulher recebeu dTpa em outra (s) gestação (ões). O esquema
recomendado da vacina dTpa é de uma dose a cada gestação.



Calendário do adulto entre 20 e 59Calendário do adulto entre 20 e 59 anosanos -- 20142014Calendário do adulto entre 20 e 59 Calendário do adulto entre 20 e 59 anos anos -- 20142014

Intervalo entre as dosesIntervalo entre as doses VacinaVacina EsquemaEsquemaqq

Primeira visita dT
Hepatite B (pessoas até 49 anos)

Primeira dose
Primeira dose

Sarampo-Caxumba-Rubéola 
(pessoas nascidas a partir 1960)

Dose única

2 ó dT S d d2 meses após
a primeira visita

dT
Hepatite B
Febre Amarela*

Segunda dose
Segunda dose
Dose inicial

4-6 meses após 
a primeira visita

dT
Hepatite B

Terceira dose
Terceira dose

A cada 10 anos dT
Febre amarela*

Dose reforço

* Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada
dez anos.



Calendário doCalendário do IdosoIdoso -- 20142014Calendário do Calendário do Idoso Idoso -- 20142014

Intervalo entre as dosesIntervalo entre as doses VacinaVacina EsquemaEsquemaIntervalo entre as dosesIntervalo entre as doses VacinaVacina EsquemaEsquema

Primeira visita dT
F b l *

Primeira dose
D i i i lFebre amarela* Dose inicial

2 meses após dT Segunda dosep
a primeira visita

g

4 -6 meses após 
a primeira visita

dT Terceira dose
a primeira visita

Anualmente Influenza

A cada 10 anos dT ReforçoA cada 10 anos dT
Febre amarela*

Reforço

Nota: Vacina pneumocócica 23-valente – indicada durante as ‘campanhas nacionais de vacinação para pessoas com 60 ou mais 
anos” para indivíduos que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas hospitais asilos casas de repousoanos  para indivíduos que  vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso. 
* Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a 
cada dez anos.




