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PARE

SARAMPO

“Prevenir é 
sempre a melhor 

opção”

Pessoas na faixa etária entre 12 meses a 29 anos 
de idade 

Crianças de 12 meses de idade – vacina Tríplice 
Viral.

Crianças de 15 meses – vacina Tetra Viral.
A partir de 5 anos de idade são duas doses da 

vacina Tríplice Viral. Complementar ou iniciar 
esquema conforme a situação vacinal encontrada.

Pessoas de 30 a 49 anos de idade 
Comprovar uma dose da vacina com componente 

sarampo.

Profissionais de saúde independente da idade   
Comprovar duas doses da vacina Tríplice Viral.

Esquema básico

Atenção!
As vacinas são desenvolvidas para prevenir 
doenças e salvar vidas.
As vacinas tríplice viral e tetra viral 
proporcionam proteção contra Sarampo, 
Caxumba, Rubéola e Varicela.

O sarampo pode matar



O sarampo é uma doença infecciosa viral 
muito contagiosa. Crianças pequenas e 
desnutridas quando infectadas podem 
evoluir para complicações e até mesmo 
óbitos.

Sintomas: Febre alta (acima de 38,5°C), 
exantema generalizado, sintomas 
respiratórios como tosse seca (inicialmente), 
coriza, conjuntivite não purulenta e manchas 
de Koplik na mucosa oral (pequenos pontos 
branco-amarelados).

Contágio: Ocorre por contato direto, através 
de secreções nasofaríngeas ao tossir, 
espirrar, falar e respirar. 

Período de transmissão: Inicia-se 6 dias 
antes do exantema e dura até 4 dias após seu 
aparecimento.

Medidas de controle: Na suspeita ou 
confirmação da doença deve-se proceder a 
imediata notificação à autoridade sanitária, 
acompanhamento e tratamento de suporte 
adequado e o bloqueio vacinal seletivo.

     INDICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO NA ROTINA 

 A dose única da vacina tetra viral é indicada aos 15 meses de idade, podendo ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias
A vacina com o componente varicela na rotina é indicada para crianças até menor de 7 anos de idade.  

Criança de 12 a 14 meses de idade não vacinada com a vacina 
tríplice viral.

Administrar D1 de tríplice viral e agendar dose única de tetra 
viral a partir dos 15 meses de idade, considerando o intervalo 
de 30 dias.

Criança entre 12 a 14 meses de idade vacinada com D1 de tríplice 
viral + uma dose de varicela monovalente.

Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela monovalente) a
partir dos 15 meses de idade. Considerar intervalo de 30 dias da dose 
anterior. 

Criança entre 12 a 14 meses de idade vacinada com a varicela 
monovalente e não vacinada com  tríplice viral.

Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a tetra viral (ou tríplice viral 
+ varicela) a partir dos 15 meses de idade. 
Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.

Criança a partir de 1 ano de idade com registro de uma dose da 
vacina tríplice viral administrada antes de completar 12 meses de 
idade.

Administrar D1 de tríplice viral.  
Agendar a tetra viral para 15 meses de idade. 
Considerar intervalo de 30 dias entre as doses. 

Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos vacinada com 
D1 de vacina tríplice viral.

Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela). 
Agendar a D2 de varicela monovalente a partir dos 4 anos de idade. 
Considerar intervalo de 30 dias entre as doses.

Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos vacinada com 
D1 de tríplice viral + uma dose de varicela monovalente.

Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Considerando
intervalo de 30 dias da dose anterior. 

Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade sem nenhuma 
dose da vacina com os componentes sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela.

Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a dose de tetra viral ) ou 
tríplice viral + varicela).
Considerar intervalo mínimo de 30 dias.
Atentar para a D2 da varicela monovalente para os 4 anos de idade.

Criança com idade entre 15 meses a menor de 5 anos que recebeu 
uma dose da vacina varicela e não tem nenhuma de tríplice viral.

Administrar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela).
Agendar a D2 de tríplice viral. Considerar intervalo de 30 dias entre as 
doses.

Criança a partir de 15 meses de idade que recebeu duas doses da 
vacina varicela e não tem nenhuma dose de tríplice viral.

Administrar D1 de tríplice viral.
Agendar D2 de tríplice viral. Considerar intervalo de 30 dias entre as 
doses.

Criança entre 5 a 6 anos de idade com registro de uma dose da 
vacina tetra viral.

Administrar uma dose de tríplice viral + varicela monovalente. 
Considerando intervalo de 30 dias da dose anterior.

Criança entre 5 a menor de7 anos de idade sem histórico vacinal 
para os componentes sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Administrar D1 de tríplice viral + D1 de varicela monovalente.
Agendar D2 de tríplice viral + D2 de varicela. Com intervalo de 30 
dias entre as doses.

Criança de 5 a 6 anos de idade com somente uma dose de tríplice 
viral.

Administrar D2 de tríplice viral + D1 de varicela monovalente.
Agendar a D2 de varicela. Considerar intervalo de 30 dias entre as 
doses.

Pessoas de 12 meses a 29 anos de idade. Nesta faixa etária considerar vacinadas as pessoas que comprovarem o 
recebimento de duas doses de dupla viral, tríplice viral ou tetra viral.

Pessoas de 30 a 49 anos de idade. Nesta faixa etária comprovar o recebimento de uma dose de vacina 
contendo o componente sarampo.

Trabalhador da saúde independente da idade. O esquema vacinal consiste de duas doses de vacina contendo o 
componente sarampo.
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