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ESTUDO TÉCNICO 

Título: Avaliação das coberturas vacinais de rotina de 2007 a 2021 das crianças maiores de 1 ano 

de idade e dos adolescentes de até 14 anos de idade. 

Área: Área Técnica Saúde 

Palavras-chave: vacinação, crianças, adolescente, saúde. 

RESUMO 

Introdução: o Brasil foi pioneiro na incorporação de diversos imunobiológicos no calendário de 

vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) e obteve, ao longo de mais de 40 anos, resultados 

expressivos com a eliminação de doenças como poliomielite, sarampo e tétano neonatal, e a 

diminuição da morbimortalidade por vários outros agravos. Contudo, as coberturas vacinais têm 

apresentado importante queda nos últimos anos, colocando em risco os avanços obtidos com a 

vacinação. 

Objetivos: descrever e avaliar os dados da cobertura vacinal de rotina do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), de 2007 a 2021, das vacinas indicadas para crianças e adolescentes, da faixa 

etária de maiores de 1 ano a 14 anos de idade, com destaque para as coberturas vacinais por 

Município. 

Justificativa: como o Calendário Nacional de Vacinação do PNI contempla todas as fases da vida, 

e os resultados do primeiro estudo da CNM (2022) sobre coberturas vacinais de crianças até 12 

meses indicam retrocesso na vacinação desde 2016, a necessidade de ampliar as análises para 

outros públicos, como no presente estudo, se tornou importante para avaliar se essa tendência de 

queda se mantém para a faixa etária de maior de 1 ano a 14 anos de idade. 

Metodologia: foram coletados os dados de cobertura vacinal de rotina do Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) dos anos de 2007 a 2021, por “cobertura vacinal” 

ou, na ausência de informação de cobertura vacinal no SI-PNI, por “doses aplicadas” e, como 

denominador, a estimativa populacional disponível no site do Datasus. 

Resultados: foram analisadas  as coberturas vacinais de rotina de 8 vacinas, que totalizam doze 

12 doses de vacinas dos seguintes imunobiológicos: poliomielite (reforço),  DTP (reforço), varicela, 

tetraviral, hepatite A, HPV (menina), HPV (menino) e meningocócica ACWY. Do total de 12 doses 

analisadas, 8 nunca atingiram a meta de cobertura de 2007 a 2021. Também foi calculada a 

variação da cobertura entre o período de 2010 a 2021: 8 doses tiveram variação negativa no 

período, exceto o segundo reforço da poliomielite, a hepatite A, a varicela (segunda dose) e a 

meningocócica ACWY. Todas as 12 doses tiveram índice de cobertura abaixo da meta durante a 

pandemia, em 2020 ou 2021. Não foi possível calcular a cobertura da DT infantil e da 

pneumocócica 23, pela complexidade do esquema em relação à população-alvo para a primeira, e 

a indicação para a população-alvo específica no caso da segunda (apenas para indígenas). Por 

questões técnicas, não foi incluída na análise a cobertura da vacina da febre amarela. 

Discussão e considerações finais: a ausência de dados de cobertura vacinal para as vacinas 

e/ou doses no período estudado levou à necessidade de calcular os resultados a partir das doses 

aplicadas e da população estimada. Contudo, esse método, quando comparado aos dados de 

cobertura disponíveis, apresentou divergências importantes. Isso demonstra a necessidade de 
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alinhamento nas plataformas do Ministério da Saúde para garantir a consistência dos dados. 

Mesmo assim, é possível observar uma tendência de queda nas coberturas vacinais depois do 

primeiro ano de vida, sendo que, quanto maior a idade da criança e do adolescente, menor a taxa 

de coberturas vacinais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversos imunobiológicos no calendário de 

vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) e obteve, aos longo de mais de 40 anos, resultados 

expressivos com a eliminação de doenças como poliomielite, sarampo e tétano neonatal, e a 

diminuição da morbimortalidade por vários outros agravos. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Imunização (SBIM, 2022), as vacinas são seguras e eliminam ou reduzem drasticamente o risco 

de adoecimento ou de manifestações graves de doenças, que podem levar à internação, à 

incapacidade e até mesmo ao óbito.  

De acordo com estudo realizado pela CNM (2022), as coberturas vacinais para crianças até 

1 ano de idade têm apresentado importante queda nos últimos anos, colocando em risco os 

avanços obtidos com a vacinação, sendo importante alertar sobre a importância e os benefícios da 

vacinação para a vida das crianças, dos adolescentes, das famílias e das comunidades. 

Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2021), é muito mais fácil sofrer 

graves lesões por uma doença prevenível por vacinação do que por uma vacina. A poliomielite, 

por exemplo, pode causar paralisia infantil; o sarampo, encefalite e cegueira; algumas doenças 

como difteria, pneumonia, meningites, tétanos e outras que podem ser evitadas por vacinas 

podem ser mortais. Embora qualquer reação adversa grave por vacina seja importante, os 

benefícios da vacinação superam amplamente os riscos, considerando que muitas outras doenças 

e mortes ocorreriam sem as vacinas. 

 

2. OBJETIVO 

 

 O objetivo deste estudo é descrever e avaliar os dados da cobertura vacinal de rotina do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), de 2007 a 2021, das vacinas indicadas para crianças e 

adolescentes, da faixa etária de maiores de 1 ano até 14 anos de idade, com destaque para as 

coberturas vacinais por Município. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Em estudo realizado pela CNM em setembro de 2022, foram avaliadas as coberturas 

vacinais, de 2007 a 2021, dos imunizantes indicados para a população até 1 ano de vida. Na 

conclusão do estudo, os anos de 2020 e 2021 apresentaram as menores taxas de cobertura vacinal 

para todas as vacinas analisadas, com resultado abaixo das metas do PNI. Tal cenário alerta para 

a importância de definir estratégias para a reconquista das coberturas vacinais, compreendendo 

suas causas e auxiliando os Municípios em suas dificuldades. Os resultados desse primeiro estudo 

indicaram a necessidade de ampliar as análises para outros públicos, como no presente estudo, 

cujo foco foram as crianças maiores de 1 ano até os adolescentes de 14 anos de idade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste estudo, foram coletados os dados de cobertura vacinal de rotina 

do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) dos anos de 2007 a 

2021. Para a coleta, como primeira escolha, foi consultado o site do SI-PNI no menu “Tabnet” -> 

“Cobertura vacinal”, conforme a Figura 1. Contudo, para alguns imunizantes, não havia dados 

disponíveis. Nesse caso, como segunda escolha, foi feita nova pesquisa no mesmo site, no menu  

“Tabnet” -> “Doses aplicadas”, conforme a Figura 1. Nos casos em que foi necessário utilizar o 

relatório de “Doses aplicadas”, para o cálculo da cobertura vacinal, foi utilizado a estimativa 

populacional disponível no site do Datasus, conforme a Figura 2. 

 

Figura 1 – Menu de coleta de dados no Sistema de Informação do  

Programa Nacional de Imunizações SI-PNI 

 

             Fonte: http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf.  

http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf
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Figura 2 – Site do Datasus, População residente, Estudo de estimativas 

populacionais por Município, idade e sexo 2000-2021, Brasil 

 

       Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def. 

 

Foram  analisadas  as coberturas vacinais de rotina de maiores de 1 ano de idade e 

adolescentes de até 14 anos de idade1.  

Os dados foram analisados com base na meta de cobertura de cada vacina, conforme 

preconizado no PNI, com recorte especial por Municípios. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Conforme informações do Ministério da Saúde, atualmente, são distribuídos pelo PNI o total 

de 18 imunobiológicos para a vacinação de rotina de crianças e adolescentes nos Municípios 

brasileiros (BRASIL, 2022). A partir de 1 ano de idade, a criança e/ou adolescente deve receber 

10 vacinas* , totalizando 14 doses ou mais de vacinas, dependendo da análise prévia da caderneta 

de vacinação. Do total de vacinas para a faixa etária estudada, 4 vacinas serão administradas pela 

primeira vez: a da hepatite A,  a meningocócica ACWY, a da varicela e a do papilomavírus humano 

(HPV), sendo as duas primeiras em dose única, e as duas últimas em esquema de duas doses. 

Além disso, a criança completa o esquema tríplice viral, e começa a receber os reforços das vacinas 

que recebeu no primeiro ano de vida, totalizando 6 doses de reforço, de 4 imunizantes diferentes 

 
1 A vacina da febre amarela, que deve ter um reforço aplicado aos 4 anos, não foi incluída na análise, pois há estudos que 

indicam a necessidade de aplicação apenas para áreas endêmicas. Outrossim, a ocorrência de surtos de febre amarela pode 
afetar os resultados da cobertura vacinal nos anos seguintes (PROCIANOY, p. 970, 2021).  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
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(poliomielite, DTP, dT e febre amarela), até a adolescência, conforme o Quadro 1. A vacina 

pneumocócica 23-valente está indicada apenas para a população indígena. 

 

Quadro 1 – Vacinas recomendadas para crianças com idade superior a um (1) ano de 

idade e adolescentes, agravo prevenível, meta de cobertura e número de doses 

Vacina Agravo prevenível 
Meta de 

cobertura 
Doses Recomendadas 

Tetraviral – Sarampo, 

Caxumba, Rubéola e 

Varicela (SCRV) 

Sarampo, caxumba, 

rubéola e varicela 
95% 

2 doses (segunda dose da 

SCR e primeira de varicela) 

aos 15 meses 

Poliomielite 1 e 3 (VOP 

– atenuada)*  
Poliomielite 95% 

1° reforço aos 15 meses  

2° reforço aos 4 anos de 

idade 

Hepatite A (HA) Hepatite A 95% 1ª dose aos 15 meses 

Difteria, Tétano e 

Pertussis (DTP) 

Difteria tétano e 

coqueluche 
95% 

1º reforço aos 15 meses 

2º reforço aos 4 anos de 

idade 

Papilomavírus humano 

(HPV) 

Papilomavírus humano 

6, 11, 16 e 18 

(recombinante) 

80% 

1ª dose de 9 a 14 anos  

2ª dose 6 meses após a 1ª 

dose 

Varicela Varicela 95% 2ª dose aos 4 anos 

Febre Amarela Febre Amarela 95% Reforço 4 anos de idade 

Difteria e Tétano (dT 

infantil) 
Difteria e tétano 95% 1 dose aos 7 anos de idade 

Meningocócica ACWY 

(Conjugada)  

Meningite 

meningocócica 

sorogrupos A, C, W e Y 

80% 1 dose entre 11 e 14 anos 

Pneumocócica 23-

valente (PPV 23)  

Meningite, Sepse 

Pneumonias, Sinusite, 

Otite e Bronquite  

 

1 dose a partir de 5 anos de 

idade para os povos 

indígenas, sem 

comprovação da vacina PCV 

10 

*Vacina atenuada bivalente sorotipo 1 e 3 contra poliomielite (BRASIL, 2015). 
Fontes: Calendário Nacional de Vacinação: vacinas para a criança, 2022. 

Calendário Nacional de Vacinação: vacinas para a adolescente, 2022. 

  

Na série temporal em estudo, de 2007 a 2021, cada vacina foi analisada de forma 

individualizada, visto que as metas de cobertura vacinal diferem, bem como o ano de inclusão no 

Calendário Nacional de Vacinação do PNI.  
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Não foi possível calcular a cobertura da DT infantil  e da pneumocócica 23 pela 

complexidade do esquema em relação à população-alvo para a primeira e a indicação para a 

população-alvo específica no caso da segunda. Também não foi realizada análise sobre a vacina 

da febre amarela, devido a particularidades já apresentadas na metodologia. 

Portanto, foram analisadas neste estudo 8 vacinas, totalizando 12 doses: tetraviral (uma 

dose contendo: 2ª dose da tríplice viral e 1ª dose da varicela), poliomielite (duas doses: 1º e 2º 

reforço), hepatite A (dose única), DTP (duas doses: 1º e 2º reforço), HPV 2 doses para público 

feminino, HPV 2 doses para o público masculino, meningocócica ACWY (uma dose) e varicela (uma 

dose). 

 

5.1 Cobertura vacinal da Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) 

 

 A vacina tetraviral deve ser administrada aos 15 meses de idade. Ela corresponde à  

segunda dose (D2) da  tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e à primeira dose da varicela 

e foi incluída no PNI em setembro de 2013 (FIOCRUZ, 2013), com meta de cobertura de 95%. 

Durante a coleta de dados no menu “Cobertura vacinal”, é possível obter resultados para “tríplice 

viral D2” e para “tetraviral”. Considerando apenas os resultados para a tetraviral, a taxa de 

cobertura foi de 90,2% em 2014, a maior desde a inclusão no PNI, e o menor índice foi de 5,7% 

em 2021. 

 

Gráfico 1 – Cobertura vacinal da tetraviral. Brasil, 2013 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em 29/10/2022. 
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Considerando os dados de “Cobertura vacinal”, em 2014, 42,3% (2.355) dos Municípios 

atingiram a meta de cobertura de 95% para a tetraviral, enquanto em 2021 esse índice foi de 

apenas 0,3% (17) Municípios, conforme o Gráfico 2. 

  

Gráfico 2 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da 

tetraviral. Brasil, 2013 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em 29/10/2022. 

 

5.2 Cobertura vacinal da Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada)2  

 

Seguindo a estratégia mundial de erradicação da poliomielite, o Brasil fez alterações no 

esquema vacinal ao longo do período estudado. A partir de 2012, por exemplo, o esquema vacinal 

da poliomielite passou a ser de 2 doses da VIP3 (injetável) aos 2 e 4 meses de idade, uma dose 

de VOPt4 aos 6 meses, e 2 reforços de VOPt aos 15 meses e aos 4 anos (BRASIL, 2015). 

Com base no Plano de Erradicação da Poliomielite (BRASIL, p. 10, 2015), em 2016, o PNI 

alterou novamente o esquema vacinal, que segue vigente até hoje, com 3 doses da vacina VIP, a 

ser administrada no primeiro ano de vida (aos 2, 4 e 6 meses de idade), seguidas de duas doses 

de reforço de VOP, a serem administradas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 

 O relatório de “Cobertura vacinal” apresentou dados de 1º reforço a partir de 2013, e o 2º 

reforço desde 2017. Logo, foi utilizado o relatório de “Doses aplicadas” por população residente, 

 
2  Vacina atenuada bivalente sorotipo 1 e 3 contra poliomielite (BRASIL, 2015). 
3 Vacina inativada contra poliomielite sorotipos 1,2,3 (BRASIL, 2015). 
4 Vacina trivalente atenuada contra poliomielite sorotipos 1,2,3 (BRASIL, 2015).  
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conforme o Gráfico 3. Entre 2007 e 2011, a meta do primeiro reforço foi alcançada. Entre os anos 

de 2013 e 2015, há queda importante no índice, que pode estar relacionada à inconsistência de 

dados. Para o segundo reforço, a meta não foi atingida aos longo dos quinze anos em estudo, mas 

houve aumento de cobertura a partir de 2016 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Cálculo de cobertura vacinal do 1º e do 2º reforço da Poliomielite (VOP),  

por população residente. Brasil, de 2007 a 2021 

 

 Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI 

em 30/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para  1 e 4 anos de idade em 30/10/2022. 

 

 

Quanto às diferenças nas bases consultadas, observa-se grande variabilidade de dados, 

principalmente entre 2013 e 2015, o que prejudica conclusões mais acuradas sobre as coberturas 

vacinais dos reforços da poliomielite, conforme o Quadro 2. Cabe ressaltar que os dados do Quadro 

2 foram extraídos do SI-PNI no dia 30 de outubro de 2022 e que o ano de 2021 ainda encontra-

se com informações preliminares, podendo sofrer alteração a qualquer momento à medida que o 

gestor municipal alimente o sistema local. 
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Quadro 2 – Diferença entre os dados do cálculo de cobertura vacinal dos reforços da 

poliomielite, segundo a extração de informação por “Doses aplicadas” e “Cobertura 

vacinal”. Brasil, de 2007 a 2021  

Ano Dose Resultado pelo relatório 

 “Doses aplicadas” 

Resultado pelo relatório 

 “Cobertura vacinal” 

Diferença 

2007 

1º ref 107,1% sem informação - 

2º ref 34,1% sem informação - 

2008 

1º ref 101,4% sem informação - 

2º ref 32,0% sem informação - 

2009 

1º ref 99,0% sem informação - 

2º ref 32,0% sem informação - 

2010 

1º ref 95,5% sem informação - 

2º ref 26,7% sem informação - 

2011 

1º ref 99,4% sem informação - 

2º ref 28,8% sem informação - 

2012 

1º ref 94,2% sem informação - 

2º ref 26,5% sem informação - 

2013 

1º ref 42,9% 92,9% - 50,0% 

2º ref 20,0% sem informação - 

2014 

1º ref 16,2% 86,3% - 70,1% 

2º ref 22,4% sem informação - 

2015 1º ref 37,8% 84,5% - 46,7% 
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2º ref 35,5% sem informação - 

2016 

1º ref 84,1% 74,4% 9,7% 

2º ref 58,1% sem informação - 

2017 

1º ref 91,5% 73,6% 17,9% 

2º ref 60,8% 62,3% - 1,5% 

2018 

1º ref 83,5% 72,8% 10,7% 

2º ref 61,9% 63,6% - 1,7% 

2019 

1º ref 80,5% 74,6% 5,9% 

2º ref 64,8% 68,5%   -3,7% 

2020 

1º ref 76,9% 68,5% 8,4% 

2º ref 65,9% 67,4% - 1,5% 

2021 

1º ref 64,9% 59,9% 5,0% 

2º ref 55,6% 54,4% 1,2% 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
30/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 1 e 4 anos de idade em 30/10/2022.  

 

 

O percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura para as doses de reforço, 

considerando a consulta por “Doses aplicadas” por população residente, tem reduzido nos últimos 

anos, passando de 52% (2.895) em 2007 para 16% (890) em 2021 para o primeiro reforço, 

conforme o Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura dos reforços 

da poliomielite (VOP). Brasil, 2010 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI;  

Datasus – População Residente – Estimativas para  1 e 4 anos de idade. 

  

 

 

5.3 Cobertura vacinal da Hepatite A 

 

 A vacina contra a hepatite A (HA) foi incluída no PNI em 2014 (COFEN, 2014), com meta 

de cobertura de 95%. Trata-se de uma vacina inativada que protege contra o vírus de mesmo 

nome, que deve ser aplicada aos 15 meses de idade. Desde que foi incluída no programa, a meta 

de cobertura foi atingida apenas no ano de 2015, com 97,1%, conforme o Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Média nacional da cobertura vacinal de Hepatite A. Brasil, 2014 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – SI-PNI em 30/10/2022. 

 

Considerando a incorporação no PNI, o percentual de Municípios que atingiu a meta em 

2015 foi de 62,7% (3.491), a maior da série histórica analisada. Considerando uma linha de 

tendência, em média 35% dos Municípios atingiram a meta de cobertura no período analisado, e 

o ano de 2021 teve o menor percentual de Municípios que a alcançaram, 21,2% (1.185), conforme 

o Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N •  CEP 70.830-010 •  Brasília - DF •  Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

 

Gráfico 6 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da hepatite A, 

de 2014 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – SI-PNI em 30/10/2022. 

 
 

 

5.4 Cobertura vacinal da Difteria, Tétano e Pertussis (DTP) 

 

 Os dois reforços da vacina tríplice bacteriana, ou DTP, que protege contra difteria, tétano 

e coqueluche, devem ser aplicados aos 15 meses e aos 4 anos. No relatório de cobertura vacinal 

do MS, os dados estão disponíveis a partir de 2013 para o primeiro reforço e em 2016 para o 

segundo reforço. Por isso, foi realizada pesquisa por “Doses aplicadas" por população residente, 

conforme o Gráfico 7. Para o primeiro reforço, a meta foi atingida entre 2012 e 2014, e para o 

segundo reforço ela não foi alcançada em nenhum dos dez anos da série histórica. 
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Gráfico 7 – Cálculo da cobertura vacinal dos reforços da DTP, por população residente. 

Brasil, 2012 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 

24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 1 e 4 anos de idade em 24/10/2022. 

 

A cobertura dos reforços da DTP demonstra tendência de queda, a partir de 2014, para o 

segundo reforço e de 2016 para o primeiro reforço. No Quadro 5 é possível observar as diferenças 

nos dados entre os dois relatórios disponíveis, sendo que a maior diferença foi de 54% para o 

segundo reforço no ano de 2016. 

 

 Quadro 5 – Diferença entre os dados do cálculo de cobertura vacinal dos reforços da 

DTP, segundo a extração de informação por “Doses aplicadas” e “Cobertura vacinal”. 

Brasil, de 2012 a 2021  

Ano Dose Resultado pelo relatório 

 “Doses aplicadas” 

Resultado pelo relatório 

 “Cobertura vacinal” 

Diferença 

2012 

1º ref 99,7% sem informação - 

2º ref 94,2% sem informação - 

2013 

1º ref 100,8% 91,0% 9,8% 

2º ref 92,6% sem informação - 
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2014 

1º ref 95,3% 86,4% 8,9 

2º ref 77,4% 2,4% - 

2015 

1º ref 94,2% 85,8% 8,4% 

2º ref 73,7% sem informação - 

2016 

1º ref 71,0% 64,3% 6,7% 

2º ref 57,0% 2,7% 54,3% 

2017 

1º ref 85,4% 72,4% 13% 

2º ref 66,4% 66,1% 0,3% 

2018 

1º ref 75,1% 73,3% 1,8% 

2º ref 62,8% 68,5% -5,7% 

2019 

1º ref 53,5% 57,1% -3,6% 

2º ref 44,5% 53,7% -9,2% 

2020 

1º ref 87,6% 76,2% 11,4% 

2º ref 71,9% 73,3% -1,4% 

2021 

1º ref 70,1% 63,0% 7,1 

2º ref 59,1% 57,7% 1,4% 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 1 e 4 anos de idade em 24/10/2022. 

 

O percentual de Municípios que atingiu a meta de cobertura para as duas doses de reforço 

da DTP oscilou entre 40% e 49%, de 2012 e 2015, e iniciou tendência de queda em 2016, sendo 

2021 o ano com o menor número de Municípios que atingiram a meta, 18,9% (1.052) e 19,6% 

(1.091), para o primeiro e o segundo reforço, respectivamente, conforme o Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura dos reforços 

da DTP, de 2012 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 1 e 4 anos de idade em 24/10/2022. 

 

5.5 Cobertura vacinal da Papilomavírus humano (HPV) 

   

A vacina contra o Papilomavírus humano (HPV), usada na prevenção do câncer do colo do 

útero, foi incluída no PNI em 2014, em esquema de 2 doses, com meta de cobertura de 80%, 

exclusivamente para o público feminino entre 11 e 13 anos. No ano seguinte, 2015, o 

planejamento estendia a faixa etária para 9 a 11 anos (BRASIL, 2014). Em 2017, a faixa etária 

para as meninas foi ampliada para 9 a 14 anos, e os meninos foram incluídos, na faixa etária de 

11 a 14 anos (BRASIL, 2017). Mais adiante, em 2022, todos os meninos e todas as meninas na 

faixa etária de 9 a 14 anos passaram a tomar a vacina contra HPV. 

Com os dados de “Doses aplicadas”, foi calculada a cobertura vacinal utilizando a população 

por faixa etária e por sexo para cada ano, conforme definição da estratégia pelo Ministério da 

Saúde. Por esta metodologia, a meta de cobertura foi atingida apenas no ano de 2014 para o 

primeiro reforço, e 2021 foi o ano com a menor cobertura, de 13,6% e 11,2%, para primeira e 

segunda dose, respectivamente, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Cálculo da cobertura da vacina HPV quadrivalente feminino, de 9 a 14 anos, 

por dose, por população residente do sexo feminino. Brasil, 2014 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 9 a 14 anos de idade, sexo feminino em 

24/10/2022. 

 

Utilizando a mesma métrica para avaliar o percentual de Municípios que atingiram a meta 

de cobertura, observa-se que desde 2016 nenhum Município superou a meta, conforme o Gráfico 

10. 

 

Gráfico 10 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da vacina 

HPV quadrivalente feminino, de 9 a 14 anos, por dose, de 2014 a 2021 
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Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 9 a 14 anos de idade, sexo feminino em 

24/10/2022. 

 

Quanto à cobertura para os adolescentes do sexo masculino, a meta nunca foi atingida 

desde a incorporação da vacina, em 2017, ano com a melhor adesão, com 41,9% para a primeira 

dose, conforme o Gráfico 11. Além de baixa, a cobertura foi apresentando queda até 2021, quando 

teve 14,3% para a primeira dose e 11,9% para a segunda. 

 

Gráfico 11 – Cálculo da cobertura da vacina HPV quadrivalente masculino, de 11 a 14 

anos, por dose, por população residente do sexo masculino. Brasil, 2017 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas, sexo masculino, para 11 a 14 anos de idade em 

24/10/2022. 

 

O percentual de Municípios que atingiu meta de cobertura foi de 16,1% (896) para a 

primeira dose em 2017, e 1,7% (94) para a segunda dose em 2018. Em todos os demais anos da 

série, para as duas doses, menos de 1% dos Municípios ou nenhum atingiu a meta, conforme o 

Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da vacina 

HPV quadrivalente masculino, de 11 a 14 anos, por dose, de 2017 a 2021 

 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
24/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 11 a 14 anos de idade, sexo masculino em 

24/10/2022. 
 

5.6 Cobertura vacinal da varicela 

 

 A segunda dose da vacina contra a varicela, conhecida como catapora,  foi incluída no 

calendário da criança em 2018, e o relatório de “Cobertura vacinal” possui informação a partir de 

2020. Logo, foi realizado o cálculo de cobertura com as “Doses aplicadas” e a população residente, 

conforme o Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Cálculo da cobertura vacinal da varicela, por população residente.  

Brasil, 2018 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
20/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 4 anos de idade em 20/10/2022. 

 

Cerca de ⅕ dos Municípios atingiu a cobertura da segunda dose da varicela de 2018 a 

2020, e apenas 12,1% (673) dos Municípios atingiram em 2021, conforme o Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da varicela,  

de 2018 a 2021 

 



 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N •  CEP 70.830-010 •  Brasília - DF •  Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
20/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 4 anos de idade SI-PNI em 20/10/2022. 

 

5.7 Cobertura vacinal da meningocócica ACWY 

 

A vacina meningocócica ACWY (Conjugada) protege contra a doença meningocócica 

causada pelos sorogrupos A, C, W e Y. foi incluída no calendário do PNI em 2020, com indicação 

para o público adolescente entre 11 e 12 anos (BRASIL, 2020). Porém, até junho de 2023, o 

Ministério da Saúde divulgou que será ofertado também às pessoas não vacinadas de 13 e 14 anos 

com o objetivo de reduzir o número de portadores da bactéria na nasofaringe.  

Os dados não estavam disponíveis no relatório de Cobertura Vacinal do SI-PNI, logo foi 

realizada consulta por “Doses aplicadas”, por população residente. A cobertura tem atingido cerca 

de ⅓ do público-alvo:  31,3% em 2020 e 31,9% em 2021, conforme o Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Média nacional da cobertura vacinal do reforço da meningocócica ACWY, 

para adolescentes de 11 a 12 anos. Brasil, 2020 e 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 

26/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 11 e 12 anos de idade em 26/10/2022. 
 
 

A baixa cobertura da meningocócica ACWY fica evidente quando se considera o percentual 

de Municípios que atingiu a meta, que foi de 9,3% (516) em 2020 e 1,2% (67) em 2021, conforme 

o Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Percentual de Municípios que atingiram a meta de cobertura da 

meningocócica ACWY, de 2020 a 2021 

 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI em 
26/10/2022; Datasus – População Residente – Estimativas para 11 e 12 anos de idade em 26/10/2022. 

 
 

6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o desenvolvimento deste estudo, foram constatadas dificuldades para obter 

algumas informações no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização do Ministério 

da Saúde (SI-PNI/MS).  

A ausência de dados de cobertura vacinal para algumas vacinas e/ou para alguns anos da 

série temporal deste estudo no site do SI-PNI, bem como o fato de os dados populacionais serem 

baseados em estimativas, não permitem conclusões precisas sobre a situação vacinal dos 

Municípios, além disso, alertam para a necessidade de padronização dos dados abertos para todas 

as vacinas do PNI. 

 Contudo, com base na metodologia adotada neste estudo, observou-se que as coberturas 

vacinais apresentam tendência de queda, principalmente nos anos de 2020 e 2021.   

 Após dois estudos realizados pela CNM sobre coberturas vacinais de rotina de 

imunobiológico disponíveis para crianças e adolescentes, um deles incluindo este estudo, além de 

uma pesquisa sobre “Desafios que a Gestão municipal tem enfrentado para operacionalizar as 

ações de imunização” que resultou em 2.320 (67,8%) Municípios apontando divergência dos dados 

de cobertura vacinal de rotina nos sistemas oficiais do governo (SI-PNI e SISAB), a CNM 

recomenda ao Ministério da Saúde a reformulação urgente do Sistema de Informação do Programa 
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Nacional de Vacinação. Isso se faz necessário para o correto planejamento das ações municipais 

na reconquista das coberturas vacinais de rotina, que apresentam queda desde o ano de 2016. 

 

6.1. As quedas nas coberturas vacinais 

 

Foram calculadas as coberturas de 8 vacinas que totalizam 12 doses. Não foi possível 

calcular a cobertura da dT infantil e da pneumocócica 23, pela complexidade do esquema em 

relação à população-alvo para a primeira e em relação à indicação para a população-alvo específica 

no caso da segunda. Também não foi incluída a vacina da febre amarela na análise. 

Na Tabela 1, estão descritas as coberturas vacinais, por imunizante e dose, por ano, de 

2010 a 2021, com a variação do período. Os anos de 2007 a 2009 não foram incluídos na Tabela 

1, visto que apenas os reforços das poliomielite e da DTP possuíam dados disponíveis e/ou estavam 

inclusos no PNI. Oito  das 12 doses analisadas tiveram variação negativa no período de 2010 a 

2021, exceto o segundo reforço da poliomielite, o reforço da a hepatite A, a segunda dose da 

varicela e a meningocócica ACWY.  

A tetraviral, desde sua inclusão no PNI em 2013, cuja meta de cobertura é de 95%, teve a 

melhor cobertura em 2014, com 90,2%, e o menor índice em 2021, com 5,7%. A queda de 

cobertura de 2013 a 2021 foi de 28,5%. Nos dados de “Cobertura vacinal” também há resultados 

para a segunda dose da tríplice viral (D2), que está contida na tetraviral, sendo que não foi 

encontrada nota explicativa deste dado.  

O primeiro reforço da poliomielite (VOP) alcançou a meta de cobertura apenas entre o 

período de 2007 a 2011. Já o segundo reforço nunca teve a meta de cobertura de 95% alcançada 

na média nacional, entre os anos de 2007 a 2021. Contudo, o ano que apresentou a menor 

cobertura foi o ano de 2021, com 64,9% para o primeiro reforço e 55,6% para o segundo. 

 Quanto à vacina da hepatite A, o ano de 2015 foi o único na série histórica analisada em 

que a meta de cobertura de 95% foi atingida, quando a taxa foi de 97,1%. Contudo, em 2020, se 

iniciou a tendência de queda, culminando com 66,9% de cobertura em 2021. 

A vacina DTP atingiu a meta de cobertura na série analisada até 2014 para o primeiro 

reforço, no entanto, para o segundo reforço a meta nunca foi alcançada. A partir de 2015, teve 

início uma tendência de queda, que chegou ao menor índice em 2019, com 53,5% para o primeiro 

reforço e 44,5% para o segundo. Em 2020 e 2021 houve recuperação de cobertura, mas ainda 

inferior à meta para ambos os reforços. 

Incluída no PNI em 2018, a segunda dose da vacina contra varicela, que deve ser aplicada 

aos 4 anos de idade, e que possui meta de cobertura de 95%, apresentou cobertura inferior a 

70% nos anos de 2018 a 2021. 



 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N •  CEP 70.830-010 •  Brasília - DF •  Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

A vacina meningocócica ACWY, indicada para o público adolescente, foi incluída no PNI no 

ano de 2020. Apresentou cobertura de 31,3% no ano de 2020 e 31,9% no ano de 2021, sendo 

que sua meta de cobertura é de 80%.  

 Para o público adolescente feminino, a vacina contra o HPV alcançou a meta de 80% de 

cobertura apenas para a primeira dose em 2014, ano de inclusão no PNI, com 104,9%. Depois 

disso, houve queda na cobertura, que chegou a 13,6% para a primeira dose e 11,2% para a 

segunda, no ano de 2021. 

 Para público adolescente masculino, a meta de cobertura nunca foi alcançada, sendo que 

no ano de 2017 a taxa foi de 41,9%, melhor ano da série. 

 O Quadro 6 apresenta o ano em que houve início de queda na cobertura vacinal de cada 

dose e/ou reforço, e o ano em que a taxa foi menor. 
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Tabela 1 – Coberturas vacinais por tipo de vacina, para crianças maiores de 1 ano e adolescentes até 14 anos, e variação percentual 

em 2021, em relação a 2010. Brasil, de 2010 a 2021 

Vacina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variação  

2010 e 2021 

Tetraviral  ND ND ND 34,2 90,2 77,4 79,0 35,4 33,3 34,2 20,7 5,7 - 28,5 

Poliomielite 1ºRef 95,5 99,4 94,2 42,9 16,2 37,8 84,1 91,5 83,5 80,5 76,9 64,9 - 30,6 

Poliomielite 2ºRef 26,7 28,8 26,5 20,0 22,4 35,5 58,1 60,8 61,9 64,8 65,9 55,6 28,9 

Hepatite A ND ND ND ND 60,1 97,1 71,6 78,9 82,7 85,0 75,2 66,9 6,8 

DTP (1º reforço) 95,4 98,1 99,7 100,8 95,3 94,2 71,0 85,4 75,1 53,5 87,6 70,1 - 25,3 

DTP (2º reforço) 78,5 88,2 94,2 92,6 77,4 73,7 57,0 66,4 62,8 44,5 71,9 59,1 - 19,4 

Varicela (2º dose) ND ND ND ND ND ND ND ND 50,3 62,3 66,5 58,4 8,1 

Meningocócica 

ACWY 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 31,3 31,9 0,6 

HPV fem 1ª dose ND ND ND ND 104,9 45,6 16,5 19,1 13,8 13,9 16,2 13,6 - 91,3 

HPV fem 2ª dose ND ND ND ND 60,8 30,0 14,2 15,1 12,0 12,2 13,0 11,2 - 49,6 

HPV mas 1ª dose ND ND ND ND ND ND ND 41,9 20,5 18,4 16,3 14,7 - 27,2 

HPV mas 2ª dose ND ND ND ND ND ND ND 10,2 21,3 16,4 13,3 11,9 - 1,7 

ND: dados de cobertura não disponíveis no sistema de informação ou vacina não disponível no calendário da criança ou do adolescente.
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Quadro 6 – Ano de início da queda de cobertura vacinal, menor cobertura e ano,  

por vacina 

Vacina Ano de início de 

queda de cobertura 

Menor cobertura da 

série (ano) 

Tetraviral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e 

Varicela) 

inferior à meta* 5,7% (2021) 

Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada) – 1º reforço 2012 16,2% (2014) 

Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada) – 2º reforço inferior à meta* 20,0% (2013) 

Hepatite A (HA) 2016 66,9%(2021) 

DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) – 1º reforço 2015 70,1% (2021) 

DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) – 2º reforço inferior à meta* 44,5% (2019) 

Papilomavírus humano (HPV) – feminino 1ª dose 2015 13,6% (2021) 

Papilomavírus humano (HPV) – feminino 2ª dose inferior à meta* 11,2% (2021) 

Papilomavírus humano (HPV) – masculino 1ª dose inferior à meta* 14,7% (2021) 

Papilomavírus humano (HPV) – masculino 2ª dose inferior à meta* 10,2% (2017) 

Varicela inferior à meta* 50,3% (2018) 

Meningocócica ACWY (Conjugada)  inferior à meta* 31,3% (2020) 

*A meta de cobertura não foi atingida em nenhum dos anos da série temporal analisada. 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (doses aplicadas) – SI-PNI;  

Datasus – População Residente – Estudo das estimativas populacionais por Municípios, idade e sexo 2000-

2021, Brasil. 

 

 Oito das 12 doses analisadas nunca atingiram a meta de cobertura no período estudado e 

todas as 12 doses tiveram índice de cobertura abaixo da meta durante a pandemia, em 2020 ou 

2021 (Tabela 1). 

 O percentual de Municípios que alcançaram as metas de cobertura foi superior a 50% 

apenas para a vacina do HPV para o sexo feminino em 2014 e a hepatite A em 2015 (Tabela 2). 

Para as demais doses nos demais anos analisados, menos da metade dos Municípios atingiu as 

metas estabelecidas no PNI. A vacina que os Municípios apresentam a maior dificuldade de 

alcançar a meta é a do HPV. 
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Tabela 2 – Percentual de Municípios que atingiram meta de cobertura por vacina, para crianças maiores de 1 ano e adolescentes até 

14 anos, e variação percentual em 2021, em relação a 2010. Brasil, de 2010 a 2021 

Vacina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variação  

2010 e 2021 

Tetraviral  ND ND ND 2,5 42,3 24,8 42,0 6,8 7,1 12,4 4,3 0,3 - 2,2 

Poliomielite 1ºRef 37 41 31 3 4 9 40 42 28 30 30 16 - 21 

Poliomielite 2ºRef 6 8 5 2 3 7 22 17 16 19 22 11 - 5 

Hepatite A ND ND ND ND 13,5 62,7 25,8 35,8 39,6 42,1 37,7 21,2 - 7,7 

DTP (1º reforço) ND ND 42,9 44,3 40,2 41,8 24,6 34 22,9 12,0 44,6 18,9 - 24 

DTP (2º reforço) ND ND 49,4 47,1 39,5 38,5 21,2 31,3 23,9 13,1 44,5 19,6 - 29,8 

Varicela (2º dose) ND ND ND ND ND ND ND ND 19,1 18,4 21,1 12,1 - 7 

Meningocócica 

ACWY 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9,3 1,2 - 8,1 

HPV fem 1ª dose ND ND ND ND 92 7 0 0 0 0 0 0 - 92 

HPV fem 2ª dose ND ND ND ND 41 2 0 0 0 0 0 0 - 41 

HPV mas 1ª dose ND ND ND ND ND ND ND 16,1 1,7 0,1 0 0 - 16,1 

HPV mas 2ª dose ND ND ND ND ND ND ND 0,2 0,3 0 0 0 - 0,2 

ND: dados de cobertura não disponíveis no sistema de informação ou vacina não disponível no calendário da criança ou do adolescente.
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A ausência de dados de cobertura vacinal para as vacinas e/ou doses no período estudado 

levou à necessidade de calcular os resultados a partir das doses aplicadas e da população 

estimada. Contudo, esse método, quando comparado com os dados de cobertura disponíveis, 

demonstrou divergências importantes. Isso demonstra a necessidade de alinhamento nas 

plataformas do Ministério da Saúde para garantir a transparência e a consistência dos dados. 

Mesmo assim, é possível observar uma tendência de queda nas coberturas vacinais depois 

do primeiro ano de vida, ou seja, quanto maior a idade da criança e do adolescente menor as 

coberturas vacinais. 

As baixas coberturas vacinais, já constatadas em estudo anterior da CNM (2022), no 

primeiro ano de vida, somadas aos achados deste estudo, demonstram o risco de perda dos 

avanços obtidos pelo PNI desde a sua criação e requerem uma ação de toda a sociedade para 

reversão deste cenário. 
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ANEXOS 
 

1 - Filtros de coleta de dados para a vacina tetraviral 

 

● Coberturas Vacinais por Ano segundo Município 

● Imuno:Tetra Viral(SRC+VZ) 

● Ano:2013-2021  

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def  

 

2 - Filtros de coleta de dados para os reforços da vacina da poliomielite (VOP) 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Oral Poliomielite (VOP) 

● Dose:1º reforço 

● Ano:2007-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● Doses aplicadas por ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Oral Poliomielite (VOP) 

● Dose:2º reforço 

● Ano:2007-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Idade simples: 1  ano 

● Período:2007-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

 

 

3 - Filtros de coleta de dados para a vacina hepatite A 

 

● Coberturas Vacinais por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos: Hepatite A 

● Ano:2014-2021  

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def  

 

4 - Filtros de coleta de dados para os reforços da vacina DTP 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Tríplice Bacteriana (DTP) 

● Dose:1º reforço 

● Ano:2012-2021 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def
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● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Tríplice Bacteriana (DTP) 

● Dose:2º reforço 

● Ano:2012-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Idade simples: 1 ano 

● Período:2012-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Idade simples: 4 anos 

● Período:2012-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

 

5 - Filtros de coleta de dados para a vacina do papilomavírus humano (HPV) feminino 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:HPV Quadrivalente - Feminino 

● Dose:1ª dose 

● Ano:2014-2021 

● Faixa Etária: 9 anos,10 anos,11 anos,12 anos,13 anos,14 anos* 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:HPV Quadrivalente - Feminino 

● Dose:2ª dose 

● Ano:2014-2021 

● Faixa Etária: 9 anos,10 anos,11 anos,12 anos,13 anos,14 anos* 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Sexo: Feminino 

● Idade simples:9 anos,10 anos,11 anos,12 anos,13 anos,14 anos* 

● Período:2014-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

*A população considerada no denominador para o cálculo de cobertura corresponde à faixa etária alvo para 
cada ano; em 2014 de 11 a 13 anos; em 2015 e 2016 de 9 a 13 anos; a partir de 2017 de 9 a 14 anos. 

 

 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
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6 - Filtros de coleta de dados para a vacina do papilomavírus humano (HPV) masculino 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:HPV Quadrivalente - Masculino 

● Dose:1ª dose 

● Ano:2017-2021 

● Faixa Etária: 11 anos,12 anos,13 anos,14 anos 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:HPV Quadrivalente - Masculino 

● Dose:2ª dose 

● Ano:2017-2021 

● Faixa Etária: 11 anos,12 anos,13 anos,14 anos 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Sexo: Masculino 

● Idade simples:11 anos,12 anos,13 anos,14 anos 

● Período:2017-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

 

7 - Filtros de coleta de dados para a vacina da varicela 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Varicela 

● Dose:2ª dose 

● Ano:2018-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

 

● População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 - Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Idade simples: 4 anos 

● Período:2018-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

 

8 - Filtros de coleta de dados para a vacina meningocócica ACWY 

 

● Doses aplicadas por Ano segundo Município 

● Imunobiológicos:Meningocócica ACYW1325 

● Ano:2020-2021;  

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/dpnibr.def


 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N •  CEP 70.830-010 •  Brasília - DF •  Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

● População Residente – Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 

2000-2021 – Brasil 

● População residente por Município e Ano 

● Idade simples: 11 anos, 12 anos 

● Período:2020-2021 

● Site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def  

 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def

