


Algumas doenças são chamadas de infecciosas: 
aquelas causadas por micro-organismos. Para evitar a 
ocorrência de muitas delas, são usadas as vacinas, que 
protegem nosso organismo contra esses seres vivos.

Quando uma criança nasce, ela recebe, ainda na 
maternidade, uma carteira de vacinação, onde 
aparecem alguns dados importantes do seu 
nascimento. Eles servem para identificá-la, manter 
informações de seu crescimento, estado de saúde, 
registrar as vacinas que deverá tomar e as doses que já 
recebeu.

Ao todo, são onze tipos de vacinas obrigatórias, 
aplicadas em doses e reforços que variam de acordo 
com idade. Como são muitas, e extremamente 
importantes, é necessário que o esquema de 
vacinação de cada criança seja bem acompanhado ́ por 
um ou mais profissionais da saúde.



Ao nascer, as primeiras que um bebê toma é a 
BCG, contra tuberculose, e a vacina contra a 
hepatite B. A vacina BCG vem em apenas uma 
dose e deve ser feita antes de a criança 
completar um mês. A primeira dose da vacina 
contra hepatite B deve ser tomada ao nascer; a 
segunda, com um mês de idade; e a terceira, 
com seis.

A partir dos dois meses de idade o bebê deve 
tomar a primeira dose das seguintes vacinas:
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Ao nascer

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

10 meses

12 meses

15 meses

4 anos

9 - 13 anos

– BCG
– Hepatite B

– Meningocócica C conjugada 1ª dose

– Meningocócica C conjugada 2ª dose

– Febre Amarela

- Pneumomocócica 10

– HPV 2 doses

– Pentavalente 3ª dose (Tetravalente + Hepatite B 4ª dose)
– Poliomielite 3ª dose (VIP)

– Pentavalente 1ª dose (Tetravalente + Hepatite B 2ª dose)
– Poliomielite 1ª dose (VIP)
– Pneumocócica conjugada 1ª dose
– Rotavírus 1ª dose

– Pentavalente 2ª dose (Tetravalente + Hepatite B 3ª dose)
– Poliomielite 2ª dose (VIP)
– Pneumocócica conjugada 2ª dose
– Rotavírus 2ª dose

– Pneumocócica conjugada reforço
– Meningocócica C conjugada reforço
– Tríplice Viral 1ª dose

– DTP 1º reforço (incluída na pentavalente)
– Poliomielite 1º reforço (VOP)
– Hepatite A
– Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela)

– DTP 2º reforço (incluída na pentavalente)
– Poliomielite 2º reforço (VOP)
– Febre amarela reforço

IDADE VACINAS



VACINA ORAL DE ROTAVÍRUS HUMANO (VORH): 

Contra a diarréia provocada por um microorganismo chamado rotavírus. 1ª dose aos 2 meses, e 
uma nova dose deve ser dada aos quatro meses de idade

PENTAVALENTE (TETRAVALENTE DPT+HIB E HEPATITE B 2º DOSE): 

Combate doenças como difteria, tétano, coqueluche, meningite e alguns tipos de gripe e 
Hepatite B. Uma nova dose deve ser dada aos quatro meses de idade e outra, aos seis.Mais 
tarde, com um ano e três meses, a criança deve receber a primeira dose do reforço da DPT, e a 
última dose aos quatro anos.

POLIOMIELITE:

Contra poliomielite, também chamada de paralisia infantil. A 3ª dose da vacina passa a ser a 
vacina inativada da polio (VIP), a exemplo do que já ocorreu com as 1ª e 2ª doses da vacina. As 
doses de reforço aos 15 meses e 4 anos e as campanhas de vacinação continuam aplicando a 
vacina VOP (agora a bivalente). Estas mudanças estão de acordo com o Plano Global de 
Erradicação da Poliomielite, que visa a redução gradual das vacinas orais da pólio com a 
proximidade à erradicação da doença no mundo.



MENINGOCÓCICA: 

Contra menningite. Esquema básico com duas doses (aos 3 e 5 meses) e dose de reforço aos 12 
meses (podendo ser aplicada até os 4 anos). Crianças não vacinadas anteriormente podem 
receber dose única dos 12 meses aos 4 anos.

A primeira dose da vacina que previne a Febre Amarela deve ser aplicada quando a criança tiver 
completado nove meses de vida. Ela deverá ser dada novamente aos 4 anos de idade, repetindo 
a aplicação a cada dez anos.
No primeiro ano de vida, a criança, ainda, receberá a primeira dose da tríplice viral (SRC), QUE 
PREVINE O SARAMPO, A CAXUMBA E A RUBÉOLA. A SEGUNDA DOSE DEVE SER DADA AOS 15 
MESES QUE É A TETRA VIRAL(Trìplice viral 2ª dose + varicela).

PNEUMOCÓCICA 10: CONTRA A PNEUMONIA, MENINGITE, OTITE E ALGUMAS 
OUTRAS DOENÇAS.

Esquema básico com duas doses (aos 2 e 4 meses) e dose de reforço aos 12 meses (podendo ser 
aplicada até os 4 anos). Crianças não vacinadas anteriormente podem receber dose única dos 12 
meses aos 4 anos.



HEPATITE A: 

Passa a ser aplicada aos 15 meses, podendo ser aplicada até os 23 meses.

HPV: 

Esquema básico com duas doses com 6 meses de intervalo em meninas de 9 
a 13 anos. Não é mais necessária administração da terceira dose.

Referências Bibliográficas: Portal Saúde
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao

ATENÇÃO MAMÃE, PAPAI E OUTROS 
RESPONSÁVEIS: NUNCA SE ESQUEÇAM 

DE LEVAR O CARTÃO DE VACINAÇÃO!




