ESQUEMA BÁSICO VACINAL 2017- PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
IDADE

VACINA
Hepatite B

PROTEÇÃO CONTRA
Hepatite B

Ao nascer até 1
mês de vida

BCG

Tuberculose

Pentavalente

difteria, tétano,
coqueluche e
Haemophilus influenzae
tipo b e hepatite B.
Rotavírus
Poliomielite

ESQUEMA/
DOSE
1ª dose na
maternidade (0,5 ml
- IM) as outras doses
juntas com a
Pentavalente.
1 dose (0,1 ml - ID)

da Poliomielite
(VIP)
Pneumocócica
10-Valente

5 meses

2 meses

Rotavírus
Vacina inativada
da Poliomielite
(VIP)
Pneumocócica
10-Valente

3 meses

difteria, tétano,
coqueluche e
Haemophilus influenzae
tipo b e hepatite B.
Poliomielite

3ª dose (0,5 ml - IM)

Anti-influenza
(gripe)

Influenza do tipo A e B

2 doses com
intervalo de 1 mês
cada (0,25 ml – IM)

Antiamarílica

Febre Amarela

1 dose (0,5 ml – SC)

Tríplice Viral
(VTV)

Sarampo, caxumba e
rubéola

1ª dose (0,5 ml – SC)

Pneumocócica
10-Valente

Pneumonias, meningites,
sinusites e otites
causadas pelo

1 dose de reforço
(0,5 ml – IM)

Meningocócica C
(conjugada)

1ª dose (1 ml - VO)
1ª dose (0,5 ml - IM)
6 meses

1ª dose (0,5 ml – IM)

2ª dose (0,5 ml - IM)

Rotavírus

difteria, tétano,
coqueluche e
Haemophilus influenzae
tipo b e hepatite B.
Rotavírus

Vacina inativada

Poliomielite

2ª dose (0,5 ml - IM)

Meningocócica C
(conjugada)

2ª dose (0,5 ml – IM)

Pentavalente

Pneumonias, meningites,
sinusites e otites
causadas pelo
Streptococus
pneumoniae
Meningite causada pela
Neisseria meningitidis

Pentavalente

4 meses

1ª dose (0,5 ml - IM)

Pneumonias, meningites,
sinusites e otites
causadas pelo
Streptococus
pneumoniae
Meningite causada pela
Neisseria meningitidis

Vacina inativada
da Poliomielite
(VIP)

2ª dose (0,5 ml – IM)

3ª dose (0,5 ml - IM)

1ª dose (0,5 ml – IM)
9 meses

2ª dose (1 ml - VO)

1 ano (12
meses)

Tríplice
Bacteriana (DTP)

Streptococus
pneumoniae
Difteria, coqueluche e
tétano

Meningocócica C
(conjugada)

Meningite causada pela
Neisseria meningitidis

HPV

Papiloma Vírus Humano
dos tipos (6, 11, 16 e 18)

Dupla Adulta ou
dupla bacteriana
(dT)

Difteria e tétano

Dupla Adulta ou
dupla bacteriana
(dT)

Difteria e tétano

Hepatite B

Hepatite B

1ª dose (0,5 ml – IM)

Vacina Oral da
Poliomielite
(VOP)

Poliomielite

1º reforço da VIP (2
gotas - VO)

Tetra Viral (SCRV)

1 dose (0,5 ml – SC)

Hepatite A

Sarampo, caxumba,
rubéola e varicela.
Hepatite A

Meningocócica C
(conjugada)

Meningite causada pela
Neisseria meningitidis

1 dose de reforço
(0,5 ml – IM)

Tríplice
Bacteriana (DTP)

Difteria, coqueluche e
tétano

2ª dose (0,5 ml – IM)

Vacina Oral da
Poliomielite
(VOP)

Poliomielite

2º reforço da VIP (2
gotas - VO)

Adolescente

15 a 18 meses

4 anos

9 a 45 anos

Dengue (apenas
para áreas
endêmicas e/ou
indicadas pelas
Secretarias de
Saúde)

Dengue dos tipos 1, 2, 3
e4

Tríplice Viral
(VTV)

Sarampo, caxumba,
rubéola e varicela.

1 reforço com idade
entre 12 e 13 anos
(0,5 ml – IM)
2 doses com
intervalo de 6 meses
(0,5 ml – IM)
(aplicada em
meninas com idade
entre 09 a 15 anos, e
meninos entre 12 e
14)

1 dose (0,5 ml – IM)

3 doses com
intervalo de 6 meses
cada (0,5 ml – SC)

1 reforço (0,5 ml –
SC) (até 30 anos de
idade)

Adulto (vacinas
que podem ser
aplicadas)

1 dose de reforço a
cada 10 anos para
quem tem esquema
vacinal de DTP.
Para início do
esquema deve ser
feira em 3 doses
com intervalo de 2
meses cada (0,5 ml –
IM)
1 dose de reforço a
cada 10 anos para
quem tem esquema
vacinal de DTP.
Para início do
esquema deve ser
feira em 3 doses
com intervalo de 2
meses cada 1
reforço a cada 10
anos (0,5 ml – IM)
Feita em 3 doses: 1ª

(vacinas que
podem ser feitas)

DTPa (acelular)

Difteria, coqueluche e
coqueluche acelular

Gestante

Idoso (incluir as
vacinas de
Adulto)

Hepatite B
(vacinas que
podem ser feitas)

Hepatite B

Anti-influenza
(gripe)

Influenza do tipo A e B

Dupla Adulta ou
dupla bacteriana
(dT)

Difteria e tétano

dose - no dia, 2ª
dose - 1 mês após a
1ª; 3ª dose - 6
meses após a 1ª
dose (1,0 ml – IM)
Aplicada em cada
gestação, a partir da
20ª semana (com
esquema completo
de dT) (0,5 ml – IM)
Obs. deve ser
aplicada em
profissionais de
saúde que atuam em
maternidade, aplicase a DTPa
substituindo a dose
de reforço da dT.
Feita caso Anti HBs
resulte em não
reagente. Aplicada
em 3 doses: 1ª dose
- no dia, 2ª dose - 1
mês após a 1ª; 3ª
dose - 6 meses após
a 1ª dose (1,0 ml –
IM).
1 dose anual (0,5 ml
– IM)

Se passado de 5
anos da última dose
da dT ou DTP ou

Acidentes com
objetos perfuro
cortantes e
animais
(Antirrábica)

Hepatite B
(vacinas que
podem ser feitas)

Hepatite B

Antirrábica

Raiva

DTPa fazer uma dose
de reforço (0,5 ml –
IM)
Refazer as 3 doses
caso Anti HBs resulte
em não reagente
(1,0 a 2,0 ml – IM)
Dependerá da
avaliação do animal,
do local de contato e
a profundidade da
lesão. O esquema
completo é realizado
em 5 doses: 1ª
dose no dia da
ocorrência, 2ª dose
3 dias após a
primeira, 3ª dose 7
dias após a primeira,
4ª dose 14 dias após
a primeira, e última
dose 28 dias após a
primeira.

