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Vacina
inativada

Vacina
ativa

Hepatite B (exceto
prevenção de transmissão
de mãe para filho)

Monovalente

(Vacina por
administração oral)

Periódica

Vacina
inativada

Hib

Periódica

Vacina
inativada

Pneumocócica infantil

Periódica

Vacina
inativada

Tetravalente (difteria – coqueluche –
tétano – poliomielite inativada)
Periódica
Tríplice (difteria – coqueluche –
tétano) / Poliomielite

Pentavalente

Vacina
ativa

BCG

Periódica

Vacina
ativa

MR (Vacina dúplice
sarampo e rubéola)

Periódica

Vacina
ativa

Catapora

Periódica

11 meses

10 meses

9 meses

8 meses

7 meses

6 meses

5 meses

4 meses

3 meses

2 meses

1 mês

Ano

Idade completa
Anos

Anos

Anos

Anos

Anos

Anos

A vacina deve ser feita em 3 doses separadas antes do bebê completar 1 ano de idade. A terceira dose é administrada depois
de 4 a 5 meses contados da segunda dose. Mesmo que o bebê já esteja com mais de 1 ano e nunca tomou a vacina,
recomendamos para que vacine o bebê mais cedo possível (a vacinação é opcional).

Periódica

Rotavírus

11 meses

10 meses

9 meses

8 meses

7 meses

6 meses

5 meses

4 meses

3 meses

Ano

1 mês

Concluída

Nome da vacina

2 meses

Cronograma de Vacinação

Para proteger as crianças de doenças evitáveis por vacinação (VPD), é importante vaciná-las num momento melhor possível, depois de atingirem a idade recomendada para vacinação.
Este cronograma, é uma proposta, para que as crianças possam obter a imunidade mais cedo possível, feita por uma Associação da Pessoa Jurídica sem fins lucrativos.
Em relação a vacinação preventiva da criança, consulte seu médico para elaborar o cronograma, de acordo com o programa de vacinação na sua região ou com a situação de doenças
contagiosas VPD.

Existem dois tipos de vacina contra rotavírus: a vacina monovalente e a pentavalente.
Inicie a vacinação depois de 14 semanas e 6 dias de idade, e administre as doses necessárias para
cada tipo da vacina.
É importante receber as
vacinas ao mesmo tempo,
para concluir as doses
necessárias das vacinas
contra rotavírus, hib,
pneumocócica infantil, e
da vacina tetravalente.

Vacinação dupla (DT):
vacinação adicional aos 11
anos de idade.
(Faixa etária para receber a
vacinação periódica: 11 a 12
anos)

Receba uma dose da vacina Tríplice, com finalidade de
prevenir o contágio de coqueluche convulsiva (opcional).
A OMS também recomenda a vacinação adicional neste
período.

Imunizar sua criança com esta vacina ao
mesmo tempo que outras, quando ela
completar 1 ano de idade.
As 6 vacinas (contra hib, pneumocócica infantil,
tetravalente, MR, catapora e caxumba)
poderão ser feita ao mesmo tempo.

É comum no exterior, as crianças
receberem a vacina contra
poliomielite depois de completar
4 anos. (vacinação opcional.)

É comum no exterior, as crianças
receberem a vacinação tríplice.
(vacinação opcional.)
É recomendável fazer no período de
abril a junho, no último ano do jardim da
infância ou creche.

Vacine duas vezes, se a criança nunca contraiu a
doença. (*)
Vacina
ativa

Caxumba

Opcional

Vacina
inativada

Encefalite japonesa

Periódica

Vacina
inativada

Influenza

Opcional

Vacina
inativada

HPV
(Papilomavírus humano)

Periódica

Vacina
inativada

Meningocócica

Opcional

A vacina pode ser feita a partir de 6 meses de idade,
embora seja mais comum para as crianças acima de
3 anos.

Cada outono

Vacinas exigidas para
viajar ao exterior
Vacina
inativada

Vacina
ativa

Vacina
inativada
Vacina ativa

Vacinas
simultâneas:

Periódica

A vacina é gratuita desde que seja feita no período determinado.
(pagamento gratuito pelo governo)

Opcional

A maioria das vacinas são pagos. (pagamento próprio)
Existe o subsídio do governo da cidade à vacinação.
A importância de uma vacina opcional é igual à da vacina periódica.

Vacinação adicional aos 9 anos
de idade. (Faixa etária para
receber a vacina: 9 a 12 anos)

Vacine anualmente em outubro ou novembro.
Como parte do programa de vacinação opcional, as meninas
podem receber a vacina nonovalente, enquanto os meninos
podem receber a vacina tetravalente.

Vacine quando a criança entrar no 6º ano da escola primária.
(Faixa etária: meninas de 6º ano da escola primária até 1º ano
de colegial)

A vacina pode ser feita a partir de 2 anos. Recomenda-se esta vacina, para quem vai
estudar no exterior ou viver em alojamento.
Dependendo do destino da viagem internacional, podem ser exigidas vacinações extras, além das acima mencionadas, por
exemplo, de febre amarela, hepatite A e/ou raiva. Consulte mais rápido possível as clínicas de viagem e/ou outras instituições,
para ter certeza da necessidade das vacinações ou não, quando você tiver planos de viagem ao exterior.

Faixa etária para vacinação
periódica
Faixa etária para vacinação
opcional

Período de vacinação recomendada, que não
constam no documento anexo

Período de vacinação recomendada (os
números indicam as doses necessárias)

(* )

Vacinação recomendada, que não constam no
documento anexo

● É necessário que haja um período de tempo mínimo de 4 semanas, entre uma vacina ativa e outra, quando se tratam de tipos
diferentes. (A segunda vacinação pode ser feita 4 semanas após primeira vacinação.
Mais de uma vacina, podem ser feitas de uma vez. A segurança da vacinação simultânea, não é diferente da vacinação individual.
BUSCAR
Mais informações:
Tanto o governo quanto a Sociedade Japonesa de Pediatria, recomendam também a coxa (parte da frente lateral da região femoral) como local para aplicar a vacinação.
Para maiores detalhes, consulte seu médico.
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Associação da pessoa jurídica sem fins lucrativos Vamos Proteger as Crianças
Conhecendo as Doenças Evitáveis através da Vacinação (VPD)

