Idade
Ao nascer

2o mes *1

3º mês

4º mês

5º mês

Vacinas
Dose
Proteção para
BCG
Única dose As formas graves de tuberculose
Anti Hepatite B
1a dose
Hepatite B
OBS: Se mãe for HBsAg+: administrar vacina nas primeiras 12 horas de vida e imunoglobulina
humana(HBIG) o mais precocemente possível (até sete dias após o parto)
Difteria ,tétano,coqueluche, Haemophilus influenzae
Hexavalente:
1a dose
b,poliomielite, hepatite B
Anti Rotavirus pentavalente
1a dose
Doença diarreica
Pneumonia, meningite, otite em crianças, causadas
Pneumocócica conjugada VPC13
1a dose
por 13 sorotipos de pneumococos.
OBS: Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar após a vacinação, para rotavirus não deve ser repetida a
dose.
1ª dose
Meningocócica B Recombinante
Formas graves de meningite B.
OBS: Crianças que iniciam nesta idade deverão fazer 3 doses e 1 reforço (aos 3,5,7 meses e reforço entre 13
e 15 meses.).
Meningocócicas conjugadas ACWY –
1ª dose
Meningite contra as bactérias sorotipos A, C, W, Y.
CRM
OBS: Crianças que iniciam nesta idade deverão fazer 3 doses (3 – 5 – 7 meses) .
1º reforço entre 12 e 15 meses e reforços aos 5 anos e aos 11 anos de idade
Hexavalente
2ª dose
Rotavirus pentavalente
2ª dose
Pneumocócica conjugada VPC13
2ª dose
Meningocócica B
2ª dose
Meningocócicas conjugadas ACWY –
2ª dose
CRM
OBS: Crianças vacinadas com Men C se beneficiam com o uso de uma dose da vacina Men ACWY, com o
objetivo de ampliar a proteção. Respeitar intervalo mínimo de dois meses da última Men C.
Hexavalente
3ª dose
Rotavirus pentavalente

6º mês

3a dose
Nos
Influenza (gripe) quadrivalente
períodos
de
campanha
OBS: Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, aplicar duas doses com
intervalo de 30 dias.
Pneumocócica conjugada VPC13

Meningocócica B Recombinante
7º mês

9º meses

3ª dose

3ª dose

a- OBS: Se criança receber pela 1ª vez nesta idade e até 11 meses deverá receber 2 doses com intervalo de 2
meses e 1 dose de reforço no 2º ano de vida respeitando-se um intervalo mínimo de dois meses da última
dose.
Meningocócicas conjugadas ACWY –
3ª dose
CRM
Febre amarela

Dose única

OBS: Em caso de epidemia poderá ser antecipada para crianças de 6 meses.
Hepatite A
1ª dose
Hepatite A
OBS: Se até os 12 meses criança não recebeu vacina hepatite B no primeiro ano de vida, poderá receber a
vacina combinada hepatites A e B na formulação adulto com esquema de duas doses (0 - 6 meses).
12 meses

Tríplice viral

1ª dose

Sarampo, caxumba e rubéola (SRC).

Varicela
1ª dose
Varicela(V) ou catapora
OBS: Em casos de surto de varicela ou exposição domiciliar – a 1ª dose pode ser aplicada a partir de 9 meses
de idade.
Então deverá ser aplicada mais 2 doses após a idade de 1 ano
*Quadrupla viral (SRCV)
1ª dose
Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
Substitui a tríplice viral e varicela

12 a 15 meses

Meningocócica B Recombinante
Reforço
OBS: Se criança receber a 1ª dose após os 12 meses de idade deverá receber duas doses com intervalo de
dois meses.
Meningocócicas conjugadas ACWY –
CRM

15 meses
Entre 15 e 18
meses
18 meses
4 a 5 anos de
idade
5 anos
5 a 6 anos
9 anos
Entre 9 e 10 anos
Maiores de 9
anos
11 anos

1º Reforço

OBS: Crianças vacinadas com Men C beneficiam-se com o uso de 1 dose da vacina Men ACWY, com o
objetivo de ampliar a proteção.
Respeitar intervalo mínimo de dois meses da última Men C.
Tríplice viral ou quádrupla viral,
2ª dose
Sarampo rubéola , caxumba e varicela .
OBS: Preferencialmente com vacina quádrupla viral ou Triviral + Varicela.
Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae
Pentavalente
Reforço
B, poliomielite
Anti hepatite A
2ª dose
DTPa ou dTpa-VIP

2º Reforço

Meningocócicas conjugadas ACWY –
2º Reforço
CRM
MenACWY Meningocócicas
3º Reforço
conjugadas
Vacina quadrivalente HPV4
1ª dose
Contra os tipos 6,11,16 e 18 Papilomavírus humano.
OBS: Papilomavírus humano fazer 3 doses 0, 2 e 6 meses.
dTpa
3º reforço
DENGUE
Meningocócicas conjugadas ACWY –
CRM

1ª dose
4º Reforço

Vacinas da criança 0 a 10 anos calendário adotado é o recomendado pela SBP e SBIm

Este calendário é o adotado e recomendada para acompanhar clientela visando maior proteção individual.
Fonte de consulta sobre calendários recomendadas por PNI, SBP e SBIM acessar:
https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao
http://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/imunizacoes

