
CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS/PNI/MS/2020

 Vacinas

BCG Hepatite B Pentavalente DTP  Pneumocócica 10 Meningocócica C Febre Amarela Tríplice Viral Tetra Viral HPV

 Protege contra

Hepatite B Poliomielite Rotavírus Febre Amarela Hepatite   A Varicela HPV

Grupo Alvo Idade

Criança

Ao nascer

2 meses 1ª dose 1ª dose 

3 meses 1ª dose 

4 meses 2ª dose 2ª dose 

5 meses 2ª dose 

6 meses

9 meses Dose inicial 

12 meses 1ª dose

15 meses

4 anos
Reforço 

5 anos

9 anos

Adolescente

Adulto

Idoso

Gestante

Poliomielite  
VIP e VOP

VORH 
Rotavirus

Hepatite   
A

Varicela 
(atenuada)

Pneumocócica 
23

Dupla 
Adulto

dTpa 
(adulto)

Formas 
graves da 

tuberculose

Difteria, Tétano, 
Coqueluche, 
Hepatite B e 

infecções pelo 
Haemophilus 
influenzae  b 

Difteria, 
Tétano e 

Coqueluche

Pneumonia, Otite, 
Meningite e outras 

doenças causadas pelo 
pneumococo

Doença invasiva causada 
pela N. meningitidis

Sarampo, 
Caxumba e 

Rubéola

Sarampo, 
Caxumba,Ru

béola e 
Varicela

Infecções 
invasivas pelo 
Pneumococo

Difteria e 
Tétano

Difteria, Tétano 
e Coqueluche

Dose Única 
(1)

Dose ao 
nascer (2)

1ª dose (3) 1ª dose (VIP) (1)

2ª dose (3) 2ª dose (VIP) (1)

3ª dose (3) 3ª dose (VIP) (1)

Reforço (1) 1º Reforço (1)

1º reforço (3)
    Reforço     

(VOP) (1)
Dose única  

(1)
Dose única 

(1)

2º reforço (3)
    Reforço     

(VOP) (1)
    1 dose    

(3) e  (8)

Uma dose (6) Duas doses (7) Dose inicial (10)

Uma dose (6)
2 doses 

(9)

10 a 19 
anos

3 doses (4) 
 Adolescentes de 11 a 12 
anos: 1 dose com a vacina 
Meningocócica ACWY (5)

Uma dose (6)

3 doses, 
reforço a 
cada 10 
anos (4)

20 a 59 
anos

3 doses (4) Uma dose (6)

3 doses, 
reforço a 
cada 10 
anos (4)

Profissionais de 
Saúde: 1 dose 
+ reforços a 
cada dez anos 
(11)

60anos ou 
mais

3 doses (4)
1 dose adicional 

(10)

3 doses, 
reforço a 
cada 10 
anos (4)

3 doses (4) 2 doses (4)
1 dose a cada 
gestação      
(12) 

(1) Até menor de 5 anos de idade;(2) Pode ser feita até 30 dias de vida do bebê;(3) Pode ser feita até menor de 7 anos de idade;(4) A depender da situação vacinal completar esquema;(5) Para adolescentes na faixa etária de 11 e 12 anos de idade, com a vacina Meningocócica ACWY, independente de dose anterior da vacina 
Meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço;(6) Na faixa etária entre 5 a 59 anos de idade sem esquema vacinal - administrar uma dose e considerar vacinado;(7) Pessoas não vacinados entre 5 a 29 ano de idade, administrar duas doses e, de 30 a 59 anos de idade o esquema é uma dose;(8) Pessoas a partir de 7 anos  sem 
comprovação vacinal, administrar 1 ou 2 doses a depender do laboratório produtor;(9) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade, são duas doses - 0, 6 meses;(10) Dose inicial a partir dos 5 anos de idade e uma dose adicional a partir dos 60 anos, considerando intervalo mínimo de 5 anos entre as doses;
(11) Profissionais de saúde e parteiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforços;(12) A partir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto).
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