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NOTA TÉCNICA/SMS/DVS/GVE/2018 
 

Assunto: Orienta sobre a Campanha 
Nacional de Vacinação contra Poliomielite e 
Sarampo para o ano de 2018 no município 
de Florianópolis 

O Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
realizará, no período de 6 a 31 de agosto de 2018, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e o Sarampo, tendo 18 de agosto como o dia de divulgação e 
mobilização nacional (“Dia D”). 
 

Essas estratégias têm como objetivo manter elevada a cobertura vacinal contra a 
poliomielite nos municípios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, 
bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para 
manter o estado de eliminação dessas doenças no país. 
 

As campanhas contra a poliomielite foram iniciadas em 1980, e o país ficou livre da 
doença desde 1990. As campanhas contra o sarampo são realizadas desde 1995 com a 
vacinação de população-alvo específica que, na grande maioria das vezes, abrange as 
crianças de um a quatro anos de idade. 
 

Nesta campanha, os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo 
de manutenção da eliminação dessas doenças e devem comparecer aos serviços de 
vacinação com  as crianças, levando também a caderneta de vacinação para avaliação e 
registro. 
 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE 
E O SARAMPO 

 
A poliomielite e o sarampo são doenças de notificação compulsória e o país tem 

compromissos internacionais para erradicar e eliminar, respectivamente, essas doenças. 
 

No ano de 2018, até o dia 8 de maio, foram registrados 8 casos de poliomielite, sendo 
todos nos países endêmicos (1 no Paquistão e 7 no Afeganistão). 
 

Apesar dos progressos alcançados desde o início do programa global de erradicação 
da poliomielite, a doença permanece endêmica em três países (Afeganistão, Nigéria e 
Paquistão). Além disso, outros são considerados de risco para o agravo, especialmente 
aqueles com baixa cobertura vacinal e bolsões de não vacinados e os que mantêm viagens 
internacionais ou relações comerciais com aqueles países. 
 

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989 e, desde 1990, não são 
registrados casos da doença, que é grave e foi responsável por danos irreversíveis em 
milhares de crianças no mundo. As ações de prevenção e controle, em especial a vacinação, 
contribuíram para que, em 1994, o país recebesse da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) a Certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu 
território, junto com os demais países das Américas. 

 

Secretaria Municipal de Saúde - Diretoria de Vigilância em Saúde – Gerência de Vigilância Epidemiológica  
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Em Santa Catarina, o último caso confirmado por isolamento viral do poliovírus 
selvagem foi em 1980, porém 1989 foi o último ano com casos confirmados pela clínica. 

 
As campanhas de poliomielite são bem aceitas pela população e possibilitam a 

imunização dos contatos das pessoas vacinadas em razão da disseminação do poliovírus no 
ambiente, viabilizando a eliminação da doença causada pelo poliovírus selvagem. 
 

Em relação ao sarampo, apesar dos esforços empreendidos desde o início da 
iniciativa mundial para eliminação da doença (Eliminação e Controle do Sarampo e Rubéola 
até 2020), casos de sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo. Em março de 
2017, a Organização Mundial de Saúde divulgou comunicado sobre a ocorrência de surtos 
de sarampo de maior dimensão na Romênia e Itália, mas também em outros países da 
Europa, como na Alemanha, França, Polônia, Suíça e Ucrânia. De acordo com este 
comunicado, 559 casos de sarampo foram notificados naquela região em janeiro de 2017. 
Ainda em 2017, foram notificados casos de sarampo na Áustria, Bélgica, Bulgária, República 
Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Islândia, Itália, Portugal, Eslováquia, 
Espanha e Suécia. Além dos países da Europa, foram notificados casos de sarampo 
também no Afeganistão, Austrália, Canadá, Etiópia, Guiné, Libéria, Nigéria, Paquistão, 
Somália, Sudão do Sul, Suíça, Síria, Ucrânia e nos Estados Unidos da América. Este 
comunicado levou a GVE a publicar o alerta epidemiológico de 27/04/2017 sobre o risco de 
reintrodução do sarampo no Brasil. No final de 2017, foram registrados casos de sarampo no 
Brasil importados da Venezuela. 

 
Desde então, vários países vêm sustentando a transmissão de sarampo na Europa, 

nas Américas e, mais recentemente, no Japão. No Brasil, Já foram registrados 
aproximadamente 800 casos confirmados em 2018, envolvendo especialmente os estados de 
Roraima e Amazonas, mas com registro também em Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul. Até o momento, 3 mortes por sarampo já foram confirmadas, outras estão 
em investigação. 

 
 Em Santa Catarina o último caso confirmado de sarampo ocorreu em 2013, quando 

um paciente residente em Florianópolis havia retornado de viagem para Inglaterra. O 
isolamento viral apontou para  vírus circulante na Europa na época (genotipo D8, o mesmo 
que circula hoje na Venezuela e Brasil). 

  
A ocorrência de casos importados em países cuja interrupção da transmissão já foi 

alcançada, como no caso do Brasil, constitui um evento que põe em risco o processo de 
certificação da eliminação da doença. Isso reforça a necessidade de ações preconizadas de 
identificação, notificação e controle de casos secundários decorrentes dessas importações. 
O Brasil, em todos os níveis de gestão, empreende esforços para cumprir os compromissos 
assumidos no Plano de Sustentabilidade de Eliminação do sarampo, da rubéola e síndrome 
da rubéola congênita nas Américas no período de 2018-2023. 
 

Assim, estamos num momento crucial para a realização da campanha contra a 
poliomielite e o sarampo. A campanha, enquanto estratégia de vacinação indiscriminada, 
representa uma oportunidade adicional para captar crianças não vacinadas ou aquelas que 
não obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, minimizando o risco de 
adoecimento e, consequentemente, reduzindo ou eliminando os bolsões de não vacinados, 
visando garantir a manutenção da eliminação da poliomielite, do sarampo e da rubéola no 
país. 
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1. OBJETIVO 
 

Vacinar indiscriminadamente contra a poliomielite e o sarampo as crianças de um 
a quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade, contribuindo para a redução do risco de 
reintrodução do poliovírus selvagem, do sarampo e da rubéola. 
 

As indicações do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE devem 
ser mantidas nesta campanha contra a poliomielite e o sarampo. 
 

2. POPULAÇÃO-ALVO E META 
 

A população-alvo desta campanha abrange crianças de um ano até quatro anos, 11 
meses e 29 dias, totalizando 23.930 crianças, como mostram as informações da Tabela 1. 
 

A meta é vacinar, no mínimo, 95% dessas crianças (22.733), de forma homogênea, 
para evitar a manutenção ou formação de bolsões de não vacinados. 

 

Tabela 1: População-alvo para a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a poliomielite e o sarampo, por centro de saúde e faixa 
etária – Florianópolis, 2018. 
Centro de Saúde 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS TOTAL 

CS Agronômica 293 249 243 167 952 

CS Centro 293 260 307 173 1.033 

CS Córrego Grande 136 151 137 89 513 

CS Itacorubi 326 291 278 198 1.093 

CS João Paulo 97 79 78 54 308 

CS Monte Serrat 114 111 104 84 413 

CS Pantanal 104 79 97 43 323 

CS Prainha 95 115 98 89 397 

CS Saco dos Limões 145 168 45 142 500 

CS Trindade 214 194 220 156 784 

DS Centro 1.817 1.697 1607 1195 6.316 

CS Abraão 121 117 112 79 429 

CS Balneário 61 101 86 57 305 

CS Capoeiras 116 114 105 111 446 

CS Coloninha 129 136 133 80 478 

CS Coqueiros 132 118 137 96 483 

CS Estreito 146 138 146 88 518 

CS Jardim Atlântico 54 49 58 37 198 

CS Monte Cristo 194 191 212 163 760 

CS Novo Continente 98 106 100 52 356 

CS Sapé 65 67 62 63 257 

CS Vila Aparecida 36 56 42 45 179 

DS Continente 1.152 1.193 1.193 871 4.409 

CS Barra da Lagoa 89 68 101 58 316 

CS Cachoeira do Bom Jesus 116 111 116 59 402 
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CS Canasvieiras 300 264 274 186 1.024 

CS Ingleses 460 475 415 311 1.661 

CS Jurerê 101 91 101 67 360 

CS Ponta das Canas 66 75 64 56 261 

CS Ratones 47 52 52 47 198 

CS Rio Vermelho 324 301 245 169 1.039 

CS Saco Grande 247 244 233 168 892 

CS Santinho 82 105 88 87 362 

CS Santo Antonio de Lisboa 87 91 101 76 355 

CS Vargem Grande 73 60 62 67 262 

CS Vargem Pequena 24 21 21 15 81 

DS Norte 2.016 1.958 1.873 1.366 7.213 

CS Alto Ribeirão 78 64 70 57 269 

CS Armação 53 51 56 39 199 

CS Caeira da Barra do Sul 10 15 20 19 64 

CS Campeche 145 165 148 103 561 

CS Canto da Lagoa 29 35 28 27 119 

CS Carianos 97 113 105 81 396 

CS Costa da Lagoa 6 7 8 4 25 

CS Costeira do Pirajubaé 111 128 130 96 465 

CS Fazenda do Rio Tavares 149 129 150 77 505 

CS Lagoa da Conceição 134 113 102 81 430 

CS Morro das Pedras 104 108 95 82 389 

CS Pântano do Sul 35 37 31 27 130 

CS Ribeirão da Ilha 57 58 38 51 204 

CS Rio Tavares 166 171 145 90 572 

CS Tapera 177 179 190 118 664 

DS Sul 1.351 1.373 1.316 952 4.992 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 6.336 6.221 5.989 4.384 22.930 

Fonte: Nascidos Vivos por centro de saúde e faixa etária detalhada. SINASC 2014 - 2017. 

 
 

3. VACINAS UTILIZADAS NA CAMPANHA 
 

Contra poliomielite, serão utilizadas as vacinas VIP (Vacina Injetável contra a 
poliomilielite) e VOP (Vacina Oral contra a poliomielite) do laboratório Bio-Manguinhos. 

 
Contra o sarampo, será disponibilizada a vacina Tríplice Viral de três laboratórios 

diferentes: Bio-Manguinhos, Serum Institute of India e Glaxo Smith Kline Brasil (GSK). Os 
laboratórios fornecedores das vacinas a serem disponibilizadas em Florianópolis serão 
confirmados quando recebermos o estoque para a campanha. 
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Quadro 1: Vacinas poliomielite que serão utilizadas na Campanha de Vacinação 2018. 
Denominação 

Comum Brasileira 
(DCB) 

 
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 
(inativada) 

 
Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) 

Laboratório 
produtor 

Fiocruz/Bio-Manguinhos Fiocruz/Bio-Manguinhos 

Apresentação 
Frasco ampola contendo 10 doses de 

0,5 

mL. 

Bisnaga de plástico transparente 

contendo 25 doses por 2,5 mL. 

Forma farmacêutica Suspensão injetável Solução oral 

Via de 
administração 

Intramuscular Oral 

 
Indicação 

Uso adulto e pediátrico acima 
de 6 semanas. 

 

Uso pediátrico acima de 2 meses. 

 
 
 
 
 
 

 
Contraindicações 

 

 hipersensibilidade a qualquer 
componente da vacina – 
inclusive à neomicina, à 
estreptomicina e à polimixina B, 
uma vez que a vacina pode 
conter traços desses antibióticos 
– ou reações graves após a 
administração prévia desta 
vacina ou de outra vacina que 
contenha as mesmas 
substâncias; 

 a vacinação deve ser 
postergada em caso de febre 
ou doença aguda, uma vez que 
os sintomas da doença podem 
ser confundidos com eventuais 
eventos adversos da vacina. 

 crianças com história de paralisia 
flácida associada à vacina, após 
dose anterior da vacina oral 
poliomielite; 

 crianças que estejam em contato 
hospitalar ou domiciliar com pessoa 
imunodeprimida; 

 crianças com hipersensibilidade 
conhecida a algum componente da 
vacina, a exemplo da estreptomicina 
ou eritromicina; 

 crianças imunodeprimidas devido 
ao tratamento com 
imunossupressores ou que 
tenham imunossupressão 
adquirida; 

 crianças internadas em unidades 

de terapia intensiva (UTI). 

 
 
 
 

Composição por 
dose 

Cada dose de 0,5 mL da vacina 
contém: Poliovírus inativados do 
tipo 1... 40 unidades de antígeno 
UD; 
Poliovírus inativados do tipo 
2... 8 unidades de antígeno 
UD; Poliovírus inativados do 
tipo 3... 32 unidades de 
antígeno UD. 

Contém excipientes 2-fenoxietanol, 

formaldeído, meio Hanks 199, ácido 

clorídrico ou hidróxido de sódio. 

Pode conter traços indetectáveis de 

neomicina, estreptomicina e 

polimixina B. 

 

Cada dose de duas gotas = 0,1 
mL contém: 

Poliovírus atenuado tipo 1: 10(6) 

CCID50; 

Poliovírus atenuado tipo 3: 10(5,8) 
CCID50; 

Contém: água destilada, cloreto de 
magnésio, eritromicina, 
estreptomicina, L-arginina, polissorbato 
80. 

 

 
Conservação 

 

A vacina deve ser armazenada e 
transportada entre +2 ºC e +8 ºC. 
Não deve ser colocada no 
congelador ou “freezer”; o 
congelamento é estritamente 
contraindicado. 

A vacina deve ser armazenada e 
transportada na temperatura de –20 ºC 
em freezer. Após o degelo, conservá-la 
em temperatura entre +2 ºC e +8 ºC e 
ao abrigo da luz, condição esta que 
manterá a validade por um período de 3 
(três) meses, por um período não 
superior ao prazo de validade indicado 
no rótulo. 

Após o descongelamento, não 

recongelar o produto. 
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Cuidados de 
conservação após a 
abertura da bisnaga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depois de aberta, desde que 
mantidas a temperatura de +2º a 
+8 ºC entre as aplicações e as 
condições assépticas, pode ser 
utilizada em até 28 dias. 

Pode ser utilizada no prazo máximo de 
5 (cinco) dias desde que mantidas as 
condições assépticas e a temperatura 
entre +2 ºC e +8 ºC e ao abrigo da 
luz. Na campanha, esse procedimento 
deve ser adotado em relação aos 
postos que funcionam em unidades 
de saúde. 
Para os postos móveis ou de instalação 
temporária, recomenda-se que as doses 
remanescentes das bisnagas abertas 
não sejam utilizadas. No final do dia, as 
bisnagas abertas devem ser devolvidas à 
unidade de saúde de referência, 
acondicionadas em recipientes rígidos, 
resistentes a perfurações, ruptura, 
vazamento, com tampa e devidamente 
identificadas, para garantir o transporte 
seguro, sendo de responsabilidade do 
serviço de saúde o tratamento (conforme 
a Resolução RDC da ANVISA n° 306 de 
7 de dezembro de 2004) e o destino final 
dos resíduos gerados pelas atividades 
de 

vacinação (de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 358 de 2005). 

Fonte: GT-GEIN/CGPNI/DEVIT/SVS/MS 
 

ATENÇÃO: Alerta-se para evitar o contato da bisnaga conta-gotas com a boca 

da criança, impedindo a contaminação no ato da vacinação. 

 

Quadro 2: Vacinas que serão utilizadas na campanha contra o sarampo. 

Denominação 
Comum 

Brasileira 
(DCB) 

 

 
VACINA SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA 

Laboratório 
produtor 

Fiocruz/Bio-Manguinhos Serum Institute of India 
Ltd. 

Glaxo Smith Kline Brasil 
Ltda 

 
 
 
 

 
Indicação 

Indicação de uso: 
ADULTO e PEDIÁTRICO. 
A vacina é indicada para 
crianças a partir dos 12 
meses de idade. 
Pode ser administrada em 
adultos e idosos suscetíveis 
e ou naqueles que não 
receberam as vacinas 
sarampo, caxumba e 
rubéola na infância. 

Contraindicada para 

mulheres grávidas. 

 

 

Indicação de uso: 
ADULTO e 
PEDIÁTRICO. 

 

A vacina é indicada para 
crianças a partir dos 12 
meses. 

 

Contraindicada para 
mulheres grávidas. 

 

 

Dose única ou de acordo 
com a recomendação do 
país. 

 
 

Contraindicada para 
mulheres grávidas. 

 

 
Apresentação 

 

Frasco – ampola 
multidose: 10 doses de 
0,5 mL 

Frasco – ampola 
monodose: 1 dose de 
0,5 mL 
Frasco – ampola 
multidose: 5 doses 
de 0,5 mL 

Frasco – ampola 
monodose: 1 dose de 
0,5 mL 
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10 doses de 0,5 mL 

Forma 
farmacêutica 

Pó liofilizado + diluente Pó liofilizado + diluente Pó liofilizado + diluente 

Via de 
administração 

Subcutânea Subcutânea Subcutânea 

 
 
 
 

 
Composição 
por dose de 0,5 
mL 

No mínimo 1.000 CCID50 
do vírus de sarampo, cepa 
Schwarz; 
no mínimo 5.000 
CCID50 do vírus de 
caxumba, cepa RIT 
4385, derivada da cepa 
Jeryl Lynn; 
no mínimo 1.000 CCID50 do 

vírus de rubéola, cepa 
WistarRA 27/3; 
excipientes: albumina 
humana, lactose, sorbitol, 
manitol, sulfato de 
neomicina e aminoácidos; 

diluente: água para injeção. 

No mínimo 1.000 
CCID50 do vírus de 
sarampo, cepa 
Edmonston-Zagreb; 

no mínimo 5.000 CCID50 do 

vírus de caxumba, cepa 
Leningrad- Zagreb (L-Z); 
no mínimo 1.000 CCID50 
do vírus de rubéola, cepa 
Wistar RA 27/3; 
excipientes: gelatina 
parcialmente hidrolizada; 
sorbitol; L-histidina; L-
alanina; tricina, cloridrato 
de L-arginina; 
lactoalbumina hidrolisada; 
diluente: água para 
injeção. 

 

 

Não menos que: 

vírus de sarampo 103 

CCID50 da cepa 
Schwarz; 

vírus de caxumba 103,7 

CCID50 cepa RIT 4385; 

vírus de rubéola 103 

CCID50 cepa Wistar RA 
27/3; excepientes: 
aminoácidos, lactose, 
manitol, sorbitol; diluente: 
água para injetáveis. 

Conservação 
Conservar em temperatura 

entre 

+2 ºC e +8 ºC e ao 

abrigo da luz. 

Conservar em temperatura 
entre 
+2 ºC e +8 ºC e ao abrigo da 
luz. 

Conservar em temperatura 

entre 

+2 ºC e +8 ºC. Não congelar. 

 
Cuidados de 
conservação 
após a 
reconstituição 

Pode ser utilizada no 
máximo em até 8 (oito) 
horas desde que mantidas 

as condições assépticas e a 
temperatura entre 

+2 ºC e +8 ºC e ao 
abrigo da luz. 

 
Pode ser utilizada no 
máximo em até 6 (seis) 
horas desde que mantidas 

as condições assépticas e 
a temperatura entre +2 ºC e 
+8 ºC e ao abrigo da luz. 

Após reconstituição, deve 
ser utilizada 
imediatamente ou em até 
8 horas após a 
reconstituição desde que 

mantidas as condições 
assépticas e a temperatura 
entre 

+2 ºC e +8 ºC. 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS 
 
 

ATENÇÃO: A vacina tríplice viral não deve ser administrada simultaneamente com a 
vacina febre amarela em crianças primovacinadas menores de dois anos de idade. 

Neste momento da campanha, o PNI reforça a necessidade de priorizar a 
vacinação com a tríplice viral, devendo-se agendar a dose da vacina febre amarela com 
o intervalo de 30 dias. 
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4. RECOMENDAÇÕES PARA A VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE E 
TRÍPLICE VIRAL 

 
A conduta preconizada em cada situação e orientações sobre os registro para as 

vacinas VIP, VOP e VTV seguem abaixo, nos quadro 3 e 4: 
 

Quadro 3: Situação vacinal e conduta a ser adotada na campanha nacional de 
vacinação contra a poliomielite, 2018. 
Situação Conduta Observação Registro 

Com doses de VIP 
ou VOP realizadas 
há menos 30 dias 

na rotina 

Não vacinar. Doses aplicadas na rotina 
30 dias antes do início da 

campanha serão 
computadas como 

campanha. 

Não necessita de registro 

NÃO vacinada 
previamente 

Vacinar com VIP (D1) e 
agendar a D2 de VIP 

no intervalo de 60 dias. 

Não fazer VOP Registrar a dose como 
rotina no prontuário (o 

Infosaúde 
automaticamente 
registrará como 

campanha também). 

Com uma ou duas 
doses de VIP há 
mais de 30 dias 

Vacinar com VOP Se estiver no prazo para 2ª 
ou 3ª dose da rotina, 

aprazar a VIP com intervalo 
mínimo de 30 dias. 

Registrar diretamente 
no ícone campanha. 

Com 3 doses de VIP 
(D1, D2, D3)  

Administrar VOP Se estiver no momento de 
reforço com VOP validar a 

dose na rotina. 

Registrar no prontuário 
para validar a dose na 

rotina (o Infosaúde 
automaticamente 
registrará como 

campanha também). 
Se for apenas campanha 
registrar diretamente no 

ícone campanha. 

Com uma ou mais 
doses da VOP 

Administrar VOP Observar intervalo e se tem 
indicação de validar na 

rotina 

Registrar no prontuário 
para validar a dose na 

rotina (o Infosaúde 
automaticamente 
registrará como 

campanha também). Se 
for apenas campanha 

registrar diretamente no 
ícone campanha. 

Por indicação clínica 
faz todo o esquema 

com VIP - CRIE 

Não administrar VOP Continuar esquema com 
VIP 

Registrar no prontuário 
conforme a rotina (o 
Infosaúde 
automaticamente 
registrará como 
campanha também).. 
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Quadro 4: Situação vacinal e conduta a ser adotada na campanha contra o 
sarampo, 2018. 
Situação Conduta Observação Registro 

Com doses de VTV 
ou TETRAVIRAL 

realizadas há 
menos 30 dias na 

rotina 

Não vacinar. Doses aplicadas na rotina 
30 dias antes do início da 

campanha serão 
computadas como 

campanha. 

Não necessita de registro. 

NÃO vacinada 
previamente 

Vacinar com VTV (D1) 
e agendar a 

TETRAVIRAL. 

Validar a dose na rotina. E 
continuar o esquema 

conforme rotina. 

Registrar no prontuário 
para validar a dose na 

rotina (o Infosaúde 
automaticamente 
registrará como 

campanha também). 

Com 1 dose de VTV 
há mais de 30 dias 

Administrar VTV Se tiver no momento de 
receber TETRAVIRAL 

realizar o agendamento 
para TETRAVIRAL na 

rotina após 30 dias. 

Registrar diretamente no 
ícone campanha. 

Com 2 doses de 
VTV 
 ou  

1 dose de VTV e 1 
de Tetraviral 

há mais de 30 dias 

Administrar VTV  Registrar diretamente no 
ícone campanha. 

 

ATENÇÃO: As crianças de um a quatro anos de idade, 11 meses e 29 dias com 
indicação clínica do CRIE deverão ser avaliadas neste serviço antes da vacinação. 

 
 

5. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES PARA VACINAÇÃO 
 

Alguns fatores, situações e condições podem ser considerados como possíveis 
contraindicações gerais à administração de todo imunobiológico e devem ser objeto de 
avaliação, podendo apontar a necessidade da suspensão da vacinação. Especial atenção 
deve ser dada às falsas contraindicações, que interferem de forma importante para o alcance 
das metas e dos percentuais de cobertura dos grupos-alvo. 

 

 
5.1 Vacina oral poliomielite (VOP) 

 
Não há contraindicações absolutas para a administração da VOP, evitando-se, 

entretanto, a vacinação de crianças nas seguintes situações: 
 

 crianças portadoras de infecções agudas, com febre acima de 38 ºC; 

 crianças com hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina, a 
exemplo da estreptomicina ou eritromicina; 

 crianças que, no passado, tenham apresentado qualquer reação anormal a esta vacina; 

 crianças imunologicamente deficientes devido ao tratamento com 
imunossupressores ou outra forma de imunossupressão adquirida ou, ainda, com 
deficiência imunológica  congênita; 

 crianças com história de paralisia flácida associada à vacina, após dose anterior 
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da vacina poliomielite oral; 

 crianças que estejam em contato hospitalar ou domiciliar com pessoa imunodeprimida. 
 
 

5.2 Vacina inativada poliomielite (VIP) 
 

Contraindicado em casos de reação grave a dose anterior de VIP ou anafilaxia a 
algum componente da vacina. 

 

 
5.3 Vacina tríplice viral (VTV) 
 
Precauções 

 
A administração desta vacina deve ser adiada nas seguintes situações: 

 doenças agudas febris moderadas ou graves – recomenda-se adiar a vacinação 
até que o quadro se resolva, com o intuito de não se atribuir à vacina as 
manifestações da doença; 

 após uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação – deverá ser 
adiada por três a 11 meses, dependendo do hemoderivado e da dose 
administrada, devido ao possível prejuízo na resposta imunológica; 

 crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem ser 
avaliadas nos CRIE para, quando for o caso, então, vaciná-las; 

 crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser 
vacinadas com intervalo de, pelo menos, um mês após a suspensão da droga; 

 crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser vacinadas 3 
meses após a suspensão do tratamento; 

 aos transplantados de medula óssea, recomenda-se vacinação com intervalo de 
12 a 24 meses após o transplante para a primeira dose. 

 

ATENÇÃO: Alergia ao ovo, mesmo quando grave, NÃO contraindica o uso da vacina 
tríplice viral. Por precaução, crianças com história de anafilaxia (alergia grave) ao 
ovo devem ser vacinadas em ambiente com condições adequadas de atendimento 
de urgências/emergências ou nos CRIE. 

 
Contraindicações 

 
A vacina tríplice viral é contraindicada nas situações listadas a seguir: 

 

 anafilaxia a dose anterior da vacina; 

 para crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave (LT- 
CD4+<15%) por pelo menos 6 meses ou com sintomatologia grave. 

 
 

ATENÇÃO: A vacina tríplice viral do laboratório Serum Institute of India possui 
lactoalbumina em sua composição e NÃO deve ser administrada em crianças com alergia a 

proteína do leite de vaca. Nestes casos, observar a disponibilidade de vacinas de outros 
laboratórios junto à Rede de Frio. 
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6. VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (VEAPV) 
 

Vacinações em campanhas, realizadas em curtos períodos de tempo, requerem a 
observação rigorosa das boas práticas de vacinação. Quando se vacina um maior número de 
pessoas, espera-se que reações indesejáveis como eventos adversos graves e mais raros 
aconteçam. Portanto, é necessário que os relatos dos eventos adversos pós-vacinação 
sejam notificados e investigados, para descartar as associações temporais à vacinação. 

 
Atenção especial deve ser dada à notificação dos eventos adversos graves, os 

quais devem ser TODOS INVESTIGADOS: 

 anafilaxia; 

 convulsões em geral; 

 eventos neurológicos; 

 óbitos súbitos inesperados; 

 outros EAPV graves ou inusitados; e 

 erros de imunização. 
 

6.1 Poliomielite 
 

A vigilância dos eventos adversos pós-vacinação (EAPV) é de suma importância 
para manter o país livre da poliomielite. Essa vigilância é fundamentada na identificação 
oportuna e resposta rápida frente ao EAPV. 

 
A VOP é extremamente segura, sendo raros os eventos adversos associados a sua 

administração, como a poliomielite associada ao vírus vacinal (PAVV) e o poliovírus derivado 
da vacina (PVDV). 

 
A PAVV é uma doença aguda febril que causa deficiência motora flácida, de 

intensidade variável, geralmente assimétrica. A paralisia pode surgir entre o 4º e o 40º dia 
depois da vacinação no caso do próprio vacinado. No caso do comunicante do vacinado, a 
paralisia surge entre o 4º e 85º dia. Essa situação ocorre em razão de uma mutação sofrida 
pelo vírus vacinal, tornando capaz de provocar a doença. 

 
Com relação à VIP, ela é conhecida por ser bem tolerada, por não causar eventos 

adversos sérios, tão pouco nenhum EAPV na maioria dos indivíduos vacinados. 

 
6.2 Tríplice Viral 

 

Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 
– Ministério da Saúde (2014), há a descrição, conforme o Quadro 5, dos seguintes EAPV 
para tríplice viral. 
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Quadro 5: EAPV associados à vacina tríplice viral. 

Evento adverso 
 

Descrição 
Tempo 

aplicação/evento 

 

Frequência 

 

Conduta 

 

Exame 

 

Febre ≥39,5oC 

Está associada a 
qualquer um dos 
componentes da 
vacina. 

Entre o 5o e o 12o 

dia após a 
vacinação. 

 

5% a 15% dos 
primovacinados. 

Notificar, investigar e 
acompanhar, quando 
associado à 

exantema.1 

 

Cefaleia, 
irritabilidade, 
febre baixa, 
conjuntivite e/ou 
manifestações 

catarrais 

 
Estão associadas 
aos 
componentes do 
sarampo e da 
rubéola. 

 

Entre o 5o e o 12o 

dia após a 
vacinação. 

 

0,5% a 4% dos 
primovacinados. 

 

Notificar, investigar e 
acompanhar. 

 

 
Exantema 

Pode ter extensão 
variável. Dura em 
torno de 2 dias. 

Entre o 7o e o 14o 

dia após a 

vacinação. 

5% dos 
primovacinados. 

Notificar, investigar e 
acompanhar. 

 

 
Linfadenopatia 

Associada ao 
componente da 
rubéola. 

Entre o 7o e 21o 

dia após a 

vacinação. 

Menos de 1% dos 
Primovacinados. 

Notificar, investigar e 
acompanhar. 

 

 
 

Meningite 

 
 

Está relacionada 
ao componente da 
caxumba. 

 

Entre o 15o e o 

21o dia após a 
vacinação. 

 
 

Variado. 

 Notificar, investigar 
e acompanhar. 

 Avaliação clínica e, 
se necessário, 
laboratorial. 

 Contraindicar doses 

subsequentes. 

Exame de 
LCR. 

2 

 
Encefalite 

Relacionado ao 
componente do sarampo 
e da caxumba. 

Entre 15° e o 30° dia 
após a vacinação. 

 
Variado. 

 Notificar, investigar e 
acompanhar. 

 Contraindicar doses 

subsequentes. 
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Evento adverso 
 

Descrição 
Tempo 

aplicação/evento 

 

Frequência 

 

Conduta 

 

Exame 

 

 
Outras 
manifestações 
neurológicas 

Ataxia, mielite 
transversa, neurite 
ótica, síndrome de 
Guillain-Barre e 
paralisia ocular 
motora são 

consideradas 

associações temporais. 

  
 

 

Variado. 

 

• Notificar, investigar 
e acompanhar. 

• Avaliar cada caso 
em particular, para 
decidir indicação de 
doses 
subsequentes. 

 

 
Púrpura 
trombocitopênica 

 
Geralmente de 
evolução benigna. 

2 a 3 
semanas 
após a 
vacinação. 

1:30.000 a 

1:40.000 

vacinados. 

• Notificar, investigar 
e acompanhar. 

• Contraindicar doses 

subsequentes.3 

 

 
 
 

Artralgia e ou 

artrite 

As articulações mais 
afetadas são: 
interfalangeanas, 
metacarpo- 
falangeanas, joelhos, 
cotovelos e tornozelos 
Associados 

aos componentes da 

rubéola, com duração 

de uma a três semanas 

 
 

Entre uma a 
três 
semanas 
após a 
vacinação. 

 

 

25% das 
mulheres 
vacinadas 
com a cepa 
RA 27/3. 

 

• Notificar, investigar e 
acompanhar apenas os 
casos de artrite. 

• Tratamento 
sintomático; nos casos 
mais graves,indicar 
avaliação de 
especialista. 

 

 
Parotidite, 
pancreatite, 
orquite e 
ooforite 

 

Associados aos 
componentes da 
caxumba. 

10o ao 21o dia 
após a 
vacinação 
(parotidite). 

Parotidite: com 
cepa Jeryl Lynn: 
1,6%, com cepa 
Urabe AM9 1% a 
2% dos vacinados. 
Outros: raros. 

 

 Investigar e 
acompanhar. 

• Não contraindicar 
doses 
subsequentes. 

 

Reações de 
hipersensibilida 
de 

Urticária no local ou, 
menos 
frequentemente, em 
outras áreas do 
corpo. 

Geralmente 
nas primeiras 
24 a 72 horas 
após a 
vacinação. 

 

Raras. 

 Notificar, investigar e 
acompanhar. Não 
contraindica doses 
subsequentes. 

 

 

Reação 
anafilática 

Urticária, sibilos, 
laringoespasmo, 
edema de lábios, 
hipotensão e 
choque. 

Habitualmente 
na primeira 
hora após a 
aplicação da 
vacina. 

 

Extremamente 
raras. 

• Notificar, investigar 
e acompanhar. 

• Contraindicar doses 
subsequentes. 

 

¹Avaliar sempre a possibilidade de ocorrência de processos infecciosos e investigar se está ocorrendo surto de alguma 
doença na área, no mesmo período da aplicação da vacina. Importante verificar se o período de aparecimento das 
manifestações coincide com o previsto para o evento adverso em questão. 
² Exame de LCR: incluindo bacterioscopia direta, cultura, sorologias específicas, contraimunoeletroforese e látex. 
³ Pessoas com história de púrpura trombocitopênica podem ter um risco aumentado de apresentar púrpura pós- vacinação 

 
Fonte: Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação – MS, 2018 (no prelo). 

 

Todos os eventos compatíveis com notificação devem seguir o fluxo descrito no 
Manual de Vigilância Epidemiológica de EAPV do Ministério da Saúde. 

 
A notificação é um mecanismo que ajuda a manter ativos o sistema de 

monitoramento e o estado de atenção permanente do trabalhador de saúde para a detecção 
dos EAPV. Salienta-se ainda que, em qualquer situação epidemiológica, os EAPV graves 
deverão ser comunicados dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, do nível 
local até o nacional, seguindo o fluxo determinado pelo PNI. 
 
 

ATENÇÃO: É importante destacar que as notificações devem primar pela qualidade no 
preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de notificação/investigação de 
EAPV. 
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7. DADOS ADMINISTRATIVOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA  

 
7.1 Imunobiológicos e insumos 

 
Os insumos como seringas e agulhas devem ser solicitados previamente ao setor de 

almoxarifado através do sistema de InfoEstoque.  
  
 As vacinas serão encaminhadas pela Rede de Frio municipal às salas de vacinas 
conforme o percentual da população elegível para campanha de cada centro de saúde. 
Quaisquer necessidades de ajuste do envio podem ser solicitadas previamente pelo e-mail 
querovacina@gmail.com. 
 

7.2 Registro de doses aplicadas na campanha contra Poliomielite e Sarampo 
 

Todos os casos que, conforme os quadros 3 e 4, necessitarem de registro como dose 
de rotina, devem ter os dados registrados diretamente no prontuário do paciente, como 
costuma ser feito usualmente. 

 
 Nos casos em que, conforme os quadros 3 e 4, há indicação de registro de dose de 

campanha, registrar no INFOSAÚDE a dose aplicada no paciente, abrindo o ícone de 
VACINAÇÃO CAMPANHA conforme imagem abaixo. Selecionar dados da Campanha -> 
Campanha Poliomielite (VOP) e Tríplice Viral (VTV) -> Dados do Usuário->Incluir Vacina 
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ATENÇÃO: A avaliação do cartão de vacina é necessária e deve ser feita de forma minuciosa, 
uma vez que a criança pode ter recebido dose anterior em outro serviço público ou privado.  

 
 

8. CONSULTA DE DADOS  
 

Os relatórios para acompanhamento das coberturas vacinais por Centro de Saúde 
serão disponibilizados nas planilhas compartilhadas no DRIVE. Chama-se a atenção para o 
acompanhamento semanal dos dados na campanha no propósito de intervir oportunamente, 
seja no monitoramento do avanço das coberturas ou para correção de possíveis erros de 
registros.  
 
 

9. RECOMENDAÇÕES GERAIS  

a) Acompanhar a cobertura de cada vacina a fim de identificar os não vacinados e programar 
busca ativa.  

b) Envolver todos os profissionais de saúde na divulgação da campanha e esclarecimento aos 
pacientes.  

c) Mobilizar lideranças locais, formadores de opinião, associações e instituições locais com o 
objetivo de esclarecer a população sobre importância da vacinação.  

d) Garantir o atendimento aos casos de eventos adversos associados temporalmente à 
vacinação, com informações e condutas rápidas e oportunas, incluindo a notificação da 
ocorrência. 

e) Manter a sala de vacina em funcionamento durante todo horário de funcionamento da 
unidade.  
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f) Acompanhar e monitorar os dados disponibilizados nos boletins divulgados pela Gerência de 
Vigilância Epidemiológica para aprimoramento e adoção de ações estratégicas com a 
finalidade de alcançar a meta preconizada.  

 
  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Qualquer dúvida relacionada ao processo de vacinação no município deverá ser sanada 
através dos Distritos de Apoio Territorial e através da Gerência de Vigilância Epidemiológica.  

 
Desejamos que, através de um trabalho comprometido, organizado e integrado, alcancemos 

nossas metas.  
 
 
 
 

Florianópolis, 26 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 

Gerência de Vigilância 
Epidemiológica 

Diretoria de Vigilância em Saúde 
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Outras informações podem ser obtidas nos seguintes endereços:  
www.saude.gov.br/svs (Secretaria de Vigilância em Saúde/MS) 
www.who.int/en/ (Organização Mundial de Saúde)  
www.paho.org (Panamerican Health Organization)  
www.cdc.gov (Centers Diseases Control)  
www.anvisa.gov.br (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)  
www.eswi.org (European Scientific Working Group On Influenza) 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_camara_regulacao.pdf (Câmara de Regulação do 
Trabalho em Saúde) 
 

 

 


