
Veja abaixo as recomendações e coberturas das vacinas que integram a campanha: 

 

Tipo de vacina Para que serve Para quem 

é destinada 

Como é aplicada  

(esquemas vacinais) 

Cobertura vacinal 2020*** 

(esquemas completos) 

Meta/cobertura 

ideal 

Poliomielite 

(VOP e VIP) 

Protege contra a 

paralisia infantil 

Crianças 

menores de 

5 anos 

3 doses da vacina injetável 

(VIP), aos  2, 4 e 6 meses 

+ 2 doses de reforço com 

vacina oral (VOP), aos  15 

meses e 4 anos 

73,33% VIP  

70,98% VOP 

95% tanto para 

VOP quanto pra 

VIP 

BCG Protege contra a 

tuberculose 

Crianças até 

4 anos de 

idade 

Dose única 60,05% 90% 

Rotavírus Protege contra 

um dos 

principais 

agentes 

causadores de 

diarreia 

Crianças 

menores de 

seis meses 

2 doses com vacina oral, a 

primeira aos 2 meses e a 

segunda aos 4 meses 

74,11% 90% 

Pneumocóccica 

10-valente 

Protege contra a 

pneumonia 

Crianças 

menores de 

doze meses 

2 doses, aos 2 e 4 meses  

+ Dose de reforço, aos 12 

meses 

76,43% 95% 

Menincoccócica 

C 

Protege contra a 

meningite 

Crianças 

menores de 

1 ano 

2 doses, aos 3 meses e 5 

meses  

+ 1 dose de reforço, aos 12 

meses 

74,5% 95% 

Pentavalente Protege contra a 

contra a difteria, 

tétano, 

coqueluche, 

Crianças 

menores de 

6 meses 

3 doses - aos 2, 4 e 6 meses 

de idade 

85,36% 95% 



hepatite B e 

bactéria 

haemophilus 

influenza tipo b 

Febre Amarela Protege contra a 

febre amarela 

Crianças a 

partir de 9 

meses 

Uma dose, aos 9 meses + 

Uma dose de reforço, aos 4 

anos  

64,31% 95% 

Hepatite A Protege contra o 

vírus A da 

hepatite 

Crianças com 

15 meses 

Uma dose 70,84% 95% 

Tríplice Viral Protege contra 

sarampo, 

caxumba e 

rubéola 

Crianças 

menores de 

15 meses 

Duas doses, aos 12 e 15 

meses, convencionalmente.  

*Devido à circulação do 

sarampo, há a “dose zero” a 

partir de seis meses; em 

campanhas, pode ser 

indicada a outras faixas 

etárias  

58,81% 95% 

Varicela Protege contra a 

catapora 

Crianças com 

até 4 anos 

Uma dose 68,96% 95% 

DTP Protege contra 

difteria, tétano e 

coqueluche 

Crianças com 

até 4 anos 

Duas doses de reforço da 

vacina pentavalente, aos 15 

meses e 4 anos 

83,13% 95% 

Meningo 

ACWY* 

Protege contra 

meningite 

bacteriana, 

sendo um 

imunizante 

conjugado 

Crianças 

entre 11 e 

12 anos 

Uma dose Disponibilizada no SUS a partir 

do 1º semestre de 2020 

80% 



HPV Previne o câncer 

de colo de útero 

e verrugas 

genitais 

- Meninas 

entre 9 aos 

14 anos; 

- Meninos 

entre 11 e 

14 anos 

Duas doses: a segunda é 

aplicada seis meses após a 

primeira. 

Meninas:52% 

Meninos: 35% 

80% 

***Dados de cobertura vacinal preliminares até agosto de 2020; sujeitos a revisão, com expectativa de ampliação por meio 

da Campanha de Multivacinação 

 
 

 
 
 


