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BRASIL LIVRE DO SARAMPO ATÉ 01 DE 
JULHO DE 2020

✔ Não ter nenhum caso confirmado até 01 de julho de 2020

✔ 90 dias sem casos de Sarampo

✔ Outubro – Abrir processo junto a OPAS

✔ Garantir que não haja reintrodução da Rubéola no país



 
 

INTENSIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO – 4ª ETAPA 

Data: 23/03 à 30/06/2020

✔ Intensificação da vacinação no Contexto do Movimento 

Vacina Brasil, com ampliação e garantia do acesso a 

vacinação da população de 20 a 49 anos de idade. 



 
 

INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

*Dados do Informe 22/ 05 de março de 2020 SUVISA – GVE/SARAMPO

Situação epidemiológica do sarampo em 
Goiás em 2019 e 2020*

Casos 2019 2020*

Casos Notificados 202 11

Casos Confirmados 14 01

Casos em investigação 14 08

Casos descartados 174 02



 
 

BRASIL LIVRE DO SARAMPO 

✔ Objetivo: interromper a transmissão, eliminar a circulação 
do vírus e garantir altas coberturas vacinais no país;

✔ Vacinar indiscriminadamente a população de 20 a 49 
anos de idade;



 
 

Vacina Tríplice Viral

Via de administração: Subcutânea

Local de aplicação: Região posterior do braço direito

Agulha recomendada:13x3,8/13x4,5

Dose: 0,5 ml

Validade da vacina após abertura do
frasco: Conforme orientação do laboratório produtor.

A vacina liofilizada ou reconstituída deve ser protegida da luz e mantida na 
temperatura entre +2° C a + 8° C. O diluente deve ser mantido na mesma 

temperatura do liófilo.



 
 

Esquema vacinal para a faixa etária contemplada

Pessoas de 20 a 29 anos

✔Independente da situação vacinal, administrar 01 dose 

da vacina Tríplice viral.

Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo



 
 

Esquema vacinal para a faixa etária contemplada

Pessoas de 30 a 49 anos

✔Independente da situação vacinal, administrar 01 dose da 

vacina Dupla viral ou Tríplice viral, conforme disponibilidade 

no serviço de saúde. 

Obs: Priorizar para este grupo a vacina Dupla Viral

Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo



 
 

Esquemas vacinais 
Situação encontrada Conduta 

20 a 29 anos com ou sem registro de 
vacina com componente sarampo 
(sarampo monovalente, dupla viral ou 
tríplice viral)

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral

20 a 29 anos que tomou a vacina febre 
amarela a menos de 15 dias

Não vacinar. 
Agendar a dose de tríplice viral com 
intervalo de 15 dias entre as doses e 
orientar o usuário a buscar o serviço de 
saúde para a vacinação contra o 
sarampo nesse período.

20 a 29 anos que tomou a vacina febre 
amarela a mais de 15 dias

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral

20 a 29 anos que tomou a vacina 
tríplice viral a menos de 30 dias

Não vacinar. 
Agendar a dose de tríplice viral com 
intervalo de 30 dias entre as doses e 
orientar o usuário a buscar o serviço de 
saúde para a vacinação contra o 
sarampo nesse período.

20 a 29 anos que tomou a vacina 
tríplice viral a mais de 30 dias

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral.



 
 

Esquemas vacinais 
Situação encontrada Conduta 

30 a 49 anos com ou sem registro de 
vacina com componente sarampo 
(sarampo monovalente, dupla viral ou 
tríplice viral)

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral ou dupla viral, conforme a 
disponibilidade do serviço.

30 a 49 anos que tomou a vacina febre 
amarela a menos de 15 dias

Não vacinar. 
Agendar a dose de tríplice viral com 
intervalo de 15 dias entre as doses e 
orientar o usuário a buscar o serviço de 
saúde para a vacinação contra o 
sarampo nesse período.

30 a 49 anos que tomou a vacina febre 
amarela a mais de 15 dias

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral ou dupla viral, conforme a 
disponibilidade do serviço

30 a 49 anos que tomou a vacina 
tríplice viral a menos de 30 dias

Não vacinar. 
Agendar a dose de tríplice viral com 
intervalo de 30 dias entre as doses e 
orientar o usuário a buscar o serviço de 
saúde para a vacinação contra o 
sarampo nesse período.

30 a 49 anos que tomou a vacina 
tríplice viral a mais de 30 dias

Administrar uma dose da vacina tríplice 
viral ou dupla viral, conforme a 
disponibilidade do serviço



 
 

Para esta ação, não será criado site específico para o 
registro da vacinação. Dessa forma, o Programa Nacional de 
Imunizações orienta o registro das vacinas administradas 
considerando as opções já disponíveis nos sistemas de 
informação.

Os estabelecimentos de saúde que integram a Atenção 
Primária à Saúde (APS) devem registrar no (SISAB) e-SUS 
AB (PEC ou CDS), enquanto que os demais 
estabelecimentos de saúde devem fazer o registro das doses 
no SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunizações).

Registro das doses aplicadas



 
 

✔Dupla viral 
- Estratégia: Intensificação (SIPNI ou e-SUS AB)
- Dose: 1ª Dose (SIPNI ou e-SUS AB)

As pessoas que forem vacinadas com dupla viral não 
necessitam completar o esquema com a segunda dose 
dessa vacina.

✔Tríplice viral 
- Estratégia: - Campanha Indiscriminada (SIPNI)                 
                    - Campanha (e-SUS AB)

- Dose: - DOSE (para quem utiliza o SIPNI)
            - D (para quem utiliza o e-SUS AB)

Registro das doses aplicadas



 
 

Para registrar as doses aplicadas no e-SUS AB (PEC) 

✔Clique em “Outros imunobiológicos” e após em 
“Adicionar dose”:

✔Selecione a vacina e a Estratégia

✔Selecione a Dose, o Lote/Fabricante, a Via de administração e 
o Local de administração

✔Clique em Salvar.

Registro das doses aplicadas e-SUS AB



 
 

Para registrar as doses aplicadas no e-SUS AB (CDS)
 

✔ Insira as informações do profissional que aplicou a vacina e 
as informações do cidadão;

✔ Insira as informações da vacina e a Estratégia; 

✔Clique em confirmar.

Registro das doses aplicadas e-SUS AB



 
 

Para registrar as doses aplicadas no SIPNI WEB

Registro das doses aplicadas SIPNI



OBRIGADA!

62.3201.7888/7882
pnigoias@gmail.com

mailto:pnigoias@gmail.com
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