Programa Nacional de Vacinação
Que vacinas estão incluídas no Programa Nacional de
Vacinação e em que idades nos devemos vacinar?
As vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação (PNV) têm como
objetivo obter a melhor proteção, na idade mais adequada e o mais
precocemente possível. O calendário é, atualmente, o seguinte: À
nascença:
1ª dose da vacina contra a hepatite B (VHB)
Aos 2 meses de idade:
vacina hexavalente DTPaHibVIPVHB
1ª dose contra a difteria, tétano e tosse convulsa (DTPa)
1ª dose contra doença invasiva por Haemophilus influenzae tipo
b (Hib)
1ª dose contra a poliomielite (VIP)
2ª dose da vacina contra a hepatite B (VHB)
1ª dose da vacina conjugada contra infeções por Streptococcus
pneumoniae de 13 serotipos (Pn13)
Aos 4 meses de idade:
2ª dose de DTPa, Hib e VIP (vacina pentavalente DTPaHibVIP)
2ª dose de Pn13
Aos 6 meses de idade:
3ª dose de DTPa, Hib, VIP e VHB (vacina hexavalente
DTPaHibVIPVHB)
Aos 12 meses de idade:
3ª dose da Pn13
vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis C - MenC
(dose única)
1ª dose da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola
(VASPR)
Aos 18 meses de idade:

vacina pentavalente DTPaHibVIP
1º reforço de DTPa (4ª dose) e de VIP (4ª dose)
único reforço de Hib (4ª dose)
Aos 5 anos de idade:
2ª reforço (5ª dose) de DTPa e de VIP - vacina tetravalente DTPaVIP
2ª dose de VASPR
Aos 10 anos de idade:
reforço da vacina contra o tétano e difteria (Td)
2 doses da vacina contra infeções pelo vírus do Papiloma humano de
9 genótipos (HPV9), administrada apenas a raparigas
Durante toda a vida:
reforços das vacinas contra o tétano e difteria (Td) em doses
reduzidas, aos 10, 25,45, 65 anos de idade e, posteriormente, de 10
em 10 anos
Os adultos não vacinados contra o tétano devem iniciar esta vacina em
qualquer idade. As grávidas não protegidas contra o tétano devem ser
vacinadas. Além de se protegerem, evitam o tétano nos seus filhos à
nascença. Veja o vídeo da pediatra Maria do Céu Machado sobre a
importância da vacinação.
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