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Origem dos dados 

As informações disponíveis são oriundas do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 
– SI-PNI, do Ministério da Saúde. São fornecidas pela Gerência de Imunizações da Subsecretaria de 
Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, a partir de 2018. 

Estas informações são atualizadas periodicamente, podendo haver atualizações retroativas. 

As coberturas selecionadas para avaliação são: 

 Pentavalente – terceiras doses aplicadas na população menor de 1 ano – meta: 95% 

 Pneumocócica – segundas doses aplicadas na população menor de 1 ano – meta: 95% 

 Poliomielite – terceiras doses aplicadas na população menor de 1 ano – meta: 95% 

 Tríplice viral – primeiras doses aplicadas na população de 1 ano – meta: 95% 

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

Nota: Os valores apresentadas para cada quadrimestre (vacinas com cobertura adequada, cobertura, doses 
aplicada etc.) são cumulativos para o respectivo ano. Assim, os dados para o terceiro quadrimestre 
correspondem aos dados anuais. 

% de vacinas com cobertura adequada 

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação com cobertura vacinal 
preconizada. 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/si-pni


Vacinas com cobertura adequada 

Quantidade das vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação com cobertura vacinal 
preconizada (0 a 4). 

Cobertura de pentavalente 

Proporção de crianças de menores de 1 ano com 3ª dose de vacina pentavalente aplicada. 

Cobertura de pneumocócica 

Proporção de crianças de menores de 1 ano com 2ª dose de vacina pneumocócica aplicada. 

Cobertura de poliomielite 

Proporção de crianças de menores de 1 ano com 3ª dose de vacina contra poliomielite aplicada. 

Cobertura de tríplice viral 

Proporção de crianças de 1 ano com 1ª dose de vacina tríplice viral aplicada. 

População alvo 

População alvo (menores de 1 ano e 1 ano) a ser vacinada. 

Nota: esta população não corresponde às estimativas populacionais existentes, sendo fornecida pelo 
Ministério da Saúde a partir do número de nascimentos registrados no Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos – SINASC. Este número é considerado tanto como a população alvo de menores de 1 ano 
como a população alvo de 1 ano. 

Pentavalente - 3º doses aplicadas 

Número de terceiras doses de vacina pentavalente aplicadas em menores de 1 ano. 

Pneumocócica - 2º doses aplicadas 

Número de segundas doses de vacina pneumocócica aplicadas em menores de 1 ano. 

Poliomielite - 3º doses aplicadas 

Número de terceiras doses de vacina contra a poliomielite aplicadas em menores de 1 ano. 

Tríplice viral - 1º dose aplicadas 

Número de primeiras doses de vacina tríplice viral aplicadas em crianças de 1 ano. 

Seleções Disponíveis 

Município, Região de Saúde 

Local de residência. 

Quadrimestre 

Quadrimestre de referência. Os valores apresentadas para cada quadrimestre são cumulativos para o 
respectivo ano. Assim, os dados para o terceiro quadrimestre correspondem aos dados anuais. 


