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CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

Esta campanha é uma estratégia 
diferenciada para interromper a 
circulação do vírus do sarampo no 
Brasil e será realizada em duas 
etapas.



 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

Objetivo: Resgatar não vacinados ou 
completar esquemas de vacinação 
para a vacina tríplice viral das 
crianças de 6 meses a menores de 5 
anos (4 anos 11 meses e 29 dias) e 
pessoas de 20 a 29 anos de forma 
seletiva.



 
 

Distribuição dos casos confirmados de sarampo 
hospitalizados, por faixa etária, 2014, 2015, 2018 e 2019, 

Brasil.

<1 
ano

20 a 29 
anos



 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

1ª Fase

Data: 07 a 25 de outubro

Dia “D”: 19 de outubro

Público alvo:
 
Intensificação: Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 
dias 
Rotina: 12 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias



 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

2ª Fase

Data: 18 a 30 de novembro

Dia “D”: 30 de novembro

Público alvo: 

Rotina: Adultos  de 20 a 29 anos



 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

Meta 1ª fase

Vacinar com tríplice viral na estratégia  
intensificação as crianças de 6 meses a 
11 meses e 29 dias e rotina de forma 
seletiva (tríplice viral/tetra viral) crianças 
de 12 meses a 4 anos 11 meses e 29 
dias.



 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

Meta 2ª fase

Vacinar com a vacina  tríplice viral e/ou 
dupla viral,  de forma seletiva na rotina 
adultos de 20 a 29 anos. 



 
 

VACINA TRÍPLICE 
VIRAL



 
 

Vacina Tríplice Viral

Esquema vacinal para as crianças

- Dose zero: crianças de 6 meses a 11 meses e 29 

dias. 

Rotina

- Primeira dose: 12 meses

- Reforço: 15 meses com a vacina tetra viral



 
 

Vacina Tríplice Viral

Atenção

Para crianças que receberam a dose zero da vacina 

entre 6 meses a 11 meses e 29 dias, esta não será 

considerada válida para fins de Calendário Nacional 

de Vacinação, devendo ser agendada a partir dos 12 

meses com a vacina tríplice viral respeitando o intervalo 

de 30 dias entre as doses.



 
 

Esquema vacinal para adultos

✔Rotina de forma seletiva

✔Vacinar indivíduos de 20 a 29 anos:

✔Não vacinados: duas doses com intervalo de 30 dias

✔Esquema incompleto: completar esquema respeitando 

intervalo de 30 dias da primeira dose.

●Considerar vacinado quem comprovar em cartão duas 

doses de vacina contendo o componente sarampo (dupla 

viral, tríplice viral ou sarampo monovalente administrada 

após os 12 meses de idade)

Vacina Tríplice Viral



 
 

Orientações para as ações de vacinação na administração da 
vacina tríplice viral, segundo laboratório produtor.



 
 

Orientações para as ações de vacinação na administração da 
vacina dupla viral, segundo laboratório produtor.



 
 

VACINA TETRA VIRAL



 
 

Vacina Tetra Viral

Esquema

- Um dose aos 15 meses de idade em crianças que tenham 

recebido a primeira dose da vacina tríplice viral após os 

12 meses de idade.

✔ Pode ser administrada até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

✔ Na indisponibilidade da vacina tetra viral, administrar 

simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de 

varicela (atenuada).

 



 
 

Particularidades

✔ Crianças a partir de 9 meses com agendamento de 
vacina febre amarela, priorizar neste momento a vacina 
tríplice viral e agendar a febre amarela com intervalo de 
30 dias após.

✔ Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 
pelo menos 1(um) mês após a vacinação.

✔ Puérperas podem tomar a vacina tríplice viral a qualquer 
momento. 



 
 

Precauções Gerais

1. Doenças febris 

2. Imunodeprimidos ou em uso de drogas imunossupressoras, 
deverão ser avaliadas e vacinadas segundo as 
recomendações do manual do CRIE.

3. Pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue e 
derivados

4. Alergias (urticárias, pruridos) a medicamentos e alimentos.

5. Não vacinar crianças menores de 9 meses e com alergia a 
proteína do leite de vaca com a vacina tríplice viral do 
Laboratório Serum Institute of India ltd.



 
 

Contraindicações gerais

1. Para qualquer vacina: anafilaxia a qualquer um dos 
componentes de uma vacina ou após uma dose anterior da 
mesma

2. Gravidez e crianças menores de 6 meses (mesmo em 
situação de surto)

3. Pessoas com suspeita de doença de sarampo, caxumba 
ou rubéola



 
 

Eventos adversos pós vacinação

Notificar e investigar
➢ Todos os eventos adversos;
➢ Eventos graves e inusitados notificação imediata a 

instância superior;
➢ Erros em Imunização;
➢ Eventos em grupos de pessoas;
➢ Rumores e sinais sobre possível causalidade entre um 

evento adverso e uma vacina.



 
 

Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral
1ª fase da campanha: 07 a 25/10/2019 

Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias.
-Estratégia: INTENSIFICAÇÃO.
-Dose: Dose
OBS.: Dose não considerada válida.



 
 

Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral

Crianças de1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias.
-Estratégia: ROTINA.
-Dose: De acordo com a situação vacinal encontrada.



 
 

Instruções para o registro da vacina Tetra Viral

Crianças a partir de 15 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.
-Estratégia: ROTINA.
-Dose: Única



 
 

Instruções para o registro da vacina Tríplice Viral
2ª fase da campanha: 18 a 30/11/2019

População de 20 a 29 anos 11 meses e 29 dias.
-Estratégia: ROTINA.
-Dose: De acordo com a situação vacinal encontrada.



OBRIGADA!

62.3201.7888/7882
pnigoias@gmail.com
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