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Quadro 1. Vacinas do calendário nacional de vacinação e campanhas. Brasil, 2014. 

Vacina  
População 

alvo  

Nº de doses do esquema 

vacinal  

Dose para o cálculo 

da CV  

Meta de 

cobertura 

vacinal  

BCG Criança <1 ano Dose (ao nascer) Dose única 90% 

HB 

Criança, 
adolescente, 

adulto, idoso e 

gestante 

Dose  (ao nascer ou até 30 dias do 
nascimento); esquema da hepatite 

B será feito com a vacina Penta. 

Crianças <5 anos que não 
receberam a vacina Penta e outros 

grupos de idade a partir de 5 anos 

esquema de 3 doses  

3ª dose 95% 

Penta Criança <1 ano 
1ª dose (2 meses); 2ª dose (4 

meses); 3ª dose (6 meses) 
3ª dose 95% 

Poliomielite 

VIP/VOP 
Criança <1 ano 

1ª dose (2 meses com VIP); 2ª dose 

(4 meses com VIP ); 3ª dose (6 

meses com VOP); 1º reforço (15 

meses com VOP); 2º reforço (4 

anos com VOP) 

3ª dose 95% 

Pneumo 10 Criança <1 ano 

1ª dose (2 meses); 2ª dose (4 

meses); 3ª dose (6 meses); reforço 
(12 meses) 

3ª dose 95% 

VORH Criança <1 ano 
1ª dose ( 2 meses); 2ª dose ( 4 

meses) 
2ª dose 90% 

Meningo C Criança <1 ano 
1ª dose (3 meses); 2ª dose (5 

meses); reforço (15 meses) 
2ª dose 95% 

FA 
Criança, 

adolescente, 

adulto e idoso 

Dose inicial (9 meses); dose a cada 

10 anos (10 anos ou mais) 

1ª dose (<1ano); 1ª + 

reforço 4 anos de idade. A 

partir de 5 anos 1 dose e 
reforço 10 anos após. 

Outras idades ou viajantes 

de acordo com a situação 
vacinal  

100% 

Tríplice viral Criança 1 ano 
1ª dose (12 meses); 2 doses (10 a 

19 anos); 1 dose (20 a 59 anos) 
Dose única 95% 

dT 
A partir de 7 

anos 

Reforço a cada 10 anos (10 anos ou 

mais); 3 doses (gestante) 

3ª dose ou MIF (2ª dose + 

reforço) 
100% 

Tetra viral Criança 1 ano Dose única (15 meses) Dose única 95% 

HPV 
Meninas 9 a 13 

anos 

3 doses (9 a 13 anos) - intervalo de 
seis meses entre as doses 1 e 2 e 5 

anos entre as doses 1 e 3 

3ª dose (avalia proporção de 
vacinados com cada dose do 

esquema) 

80% 

Hepatite A Criança 1 ano Dose única (12 meses) Dose única 95% 

dTpa Gestante 
1 dose (a partir da 20ª semana de 

gestação) 
Dose única 100% 

Pneumo 23 Idoso 
Dose inicial (2 anos); reforço (60 

anos e mais) 
Dose inicial 

 

Influenza 

Criança, idoso e 

grupo eletivo 

(inclui gestante, 
puérpera e 

trabalhadores da 

saúde)   

1º dose (a partir de 6 meses); 2ª 

dose (30 dias após a 1ª dose); dose 

anual (idoso) 

Dose única 80% 

Fonte: MS/SVS/DEVIT/Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações  

Nota: (i) Vacina Pneumo 23 não disponível denominador da população alvo para cálculo de cobertura vacinal exceto 

população indígena. Esta vacina é recomendada para asilados, acamados e população indígena.   


