calendário nacional de vacinação
Vacinas recomendadas para cada idade, todas disponíveis
gratuitamente no sistema público de saúde

crianças
Até 4 anos
Imunização obrigatória

Ao
nascer

2

3

4

5

6

7

9

12

15

4

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

anos

BCG
Dose única

Pentavalente
1a dose

DTP
1o reforço

DTP
2o reforço

Hepatite B
Uma dose

VIP
1a dose

Meningocócica C
(conjugada)
1a dose

bVOP
1a dose
(1º reforço da VIP)

bVOP
2a dose
(2º reforço
da VIP)

Pentavalente
2a dose
VIP
2a dose

Pneumocócica 10V
(conjugada)
1a dose

Pneumocócica 10V
(conjugada)
2a dose

Rotavírus
1a dose

Rotavírus
2a dose

Adolescentes

adultos

9 a 19 anos

20 anos ou mais

Hepatite B
3 doses*

Hepatite B
3 doses*

Meningocócica C (conjugada)
1 reforço ou dose única (11 a 14 anos)

Febre amarela
Dose única*

Febre amarela
Dose única*

Tríplice viral
2 doses (20 a 29 anos)
Uma dose (30 a 49 anos)

Tríplice viral
2 doses*
HPV
2 doses (meninas, 9 a 14 anos)
2 doses (meninos, 11 a 14 anos)
Dupla adulto
Reforço a cada 10 anos

*Caso não tenha tomado antes

Dupla adulto
Reforço a cada 10 anos

Meningocócica C
(conjugada)
2a dose

Pentavalente
3a dose
VIP
3a dose

Influenza
2a dose
(depois, uma
por ano até
os 5 anos)

Febre
amarela
Dose única

Pneumocócica
10V (conjugada)
Reforço
Meningocócica C
(conjugada)
Reforço

Influenza
1a dose

Tríplice viral
1a dose

Hepatite A
Uma dose
Tetra viral
Uma dose

Varicela
Uma dose

gestantes
Hepatite B
3 doses*
Dupla adulto
3 doses*
dTpa
Uma dose a cada
gestação, a partir
da 20a semana
Influenza
Uma dose

Influenza
Uma dose por ano
a partir dos 60 anos

Fonte ministério da saúde e secretaria de estado da saúde de são paulo

BCG – contra tuberculose
Pentavalente – contra difteria,
tétano, pertússis (coqueluche),
Haemophilus influenzae B e
hepatite B
DTP – contra difteria, tétano
e pertússis (coqueluche)
VIP – injetável contra pólio
bVOP – oral contra dois
sorotipos do vírus da pólio
Pneumocócica 10V – contra
10 sorotipos da bactéria

infográfico  ana paula campos

Streptococcus pneumoniae,
da pneumonia e meningite
Rotavírus – contra diarreia
de origem viral
Meningocócica C – contra
o sorotipo C da bactéria
Neisseria meningitidis, causadora
de meningite
Tríplice viral – contra sarampo,
rubéola e caxumba
Tetra viral – contra sarampo,
rubéola, caxumba e varicela
(catapora)
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HPV – contra quatro sorotipos
do vírus do papiloma humano,
que causa verrugas genitais
e câncer
Dupla adulto – contra difteria
e tétano
dTpa – contra difteria, tétano
e pertússis (coqueluche),
produzidas com fragmentos
das bactérias que causam
essas doenças

