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 A vacina Tríplice Viral (VTV ou MMR) faz parte de calendário básico vacinal, sendo aplicada 
aos 12 meses de idade. 
 

Nos adultos, deve seguir, rotineiramente, o seguinte esquema: 

 

- < 30 anos: completar esquema para ter duas doses registradas (se a pessoa não tem 

comprovante de doses anteriores, deve receber 2 doses1 com intervalo de 30 dias); 

- 30 a 49 anos: devem ter, pelo menos, uma dose registrada. 

- Trabalhadores em serviços de saúde2: devem ter duas doses comprovadas, independente da 

idade. 

Indivíduos sem comprovação da vacinação não são considerados imunizados, 

independende de relato de vacinação ou de doença prévia. 

 

Além disso, devem ser observadas as seguintes situações: 

 

- Em caso de bloqueio vacinal (contato com caso suspeito ou confirmado de sarampo) ou 

viagem para áreas de transmissão de sarampo (verificar lista atualizada periodicamente): 

 

- Crianças receberão a vacina a partir dos 6 meses de idade. Esta dose não conta para o 

calendário vacinal.  

- Adultos até 30 anos e profissionais de saúde de qualquer idade devem receber a vacina, 

caso não tenham, pelo menos, duas doses de vacina registradas. Neste caso, aplicar a 

segunda dose (se já tiver uma registrada) ou administrar a primeira dose e aprazar a segunda 

para 30 dias. 

- Adultos com 30 anos ou mais (inclusive acima de 50 anos) devem receber a vacina, caso 

não tenham, pelo menos, uma dose de vacina registrada. 

 

Registrar no Celk como Lançamento/Caderneta de Vacina/Vacina fora do 

calendário/intensificação, motivo “viajante” ou Lançamento/Caderneta de Vacina/Vacina fora do 

calendário/bloqueio, motivo “profilaxia após exposição de risco”. 

 

Em nenhuma das situações acima há necessidade de comprovação de viagem ou do 

contato com o caso suspeito de sarampo. Basta o relato. 

História prévia de sarampo não deve ser considerada como dispensa de vacinação, tanto pelos 

outros componentes da vacina como pela impossibilidade de comprovação laboratorial. 

                                         
1 Tetraviral conta como 1 dose, tanto para adultos como para crianças. 
2 Em caso de dúvida, consultar a lista utilizada na Nota Técnica da Campanha da Influenza. 
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VTV E FEBRE AMARELA 

 

 Em crianças até 2 anos de idade, deve ser dado intervalo de 30 dias entre a vacina VTV e 

Febre Amarela. Nestes casos, a menos que haja alguma necessidade especial, a VTV deve ser 

priorizada. 

 

Em adultos, a vacina VTV e vacina contra Febre Amarela podem ser dadas 

simultaneamente (de preferência, para não perder a oportunidade). Na impossibilidade de 

aplicação simultânea, deve ser dado intervalo de 30 dias. 

 

Estas vacinas estão contra-indicadas nas seguintes situações: 

 

• Imunodeficiência congênita ou adquirida;  

• Neoplasia maligna;  

• Tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores (por exemplo, 2mg/kg/dia 

de prednisona em crianças de até 10 kg e 20mg/dia ou mais para crianças acima de 10 Kg e 

adultos, por mais de duas semanas). Nestes casos, recomenda-se aguardar um mês para 

vacinação;  

• Submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia). 

Nestes casos recomenda-se aguardar três meses (recomendamos consultar o manual do CRIE);  

• Grávidas: devido ao risco teórico de danos ao feto, salvo situações de alto risco de exposição a 

algumas doenças virais imunopreveníveis, como a febre amarela. A vacinação inadvertida com 

vírus ou bactérias vivas atenuadas não constituem indicação da interrupção da gravidez. 

 

Em caso de doença febril, adiar a aplicação da dose. O uso de antibióticos não contra-indica a 

realização da vacina. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Vigilância 

Epidemiológica (e-mail ou Whats-app) antes de liberar o paciente. 

 

No caso da Febre Amarela, pessoas a partir de 60 anos de idade devem receber a vacina se: 

- apresentarem risco elevado de adquirir febre amarela; 

- residirem em área de mata, nas proximidades ou se desloquem para a área;  

- forem avaliadas por um médico;  

- não tiverem nenhuma contraindicação. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Gerência de Vigilância Epidemiológica em qualquer 
horário pelos fones 48 3212-3910, 48 99985-2710 ou pelo whatsapp 
(https://chat.whatsapp.com/F74MCt9Y8msHvVhcoDjfGL). 
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