
Vania Rebouças Vanden Broucke

Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e 

Multivacinação para atualização da Caderneta de 

Vacinação da Criança e do Adolescente







VACINAÇÃO INDISCRIMINADA CONTRA O SARAMPO – 2020

FAIXA ETÁRIA DE 20 A 49 ANOS 

Fonte: SIPNI, acesso em 01/10/2020







MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA DIMINUIR O RISCO DO CORONAVÍRUS

 O Ministério da Saúde, diante do cenário do novo coronavírus, destaca a
necessidade de vacinar o maior número possível de crianças e adolescentes,
adotando-se todas as medidas de proteção amplamente divulgadas, para
diminuir o risco de contágio da doença tanto entre os trabalhadores da saúde e
a população.

 Medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção;

 Medidas de prevenção recomendadas de distanciamento social.
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 Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e

desinfetadas com frequência;

 Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou

desinfetantes para as mãos, pelos usuários;

 Limitar o número de familiares que acompanham a pessoa que será

vacinada (1 acompanhante);

 Realizar triagem e evitar aglomerações na sala de espera.

ORIENTAÇÕES PARA OS POSTOS DE VACINAÇÃO



 Realizar a higiene das mãos com frequência, conforme descrito em "Meus 5 momentos

para a higiene das mãos": i) Antes de tocar o paciente; ii) Antes de realizar qualquer

procedimento limpo ou asséptico; iii) Após a exposição a fluidos corporais; iv) Após tocar

o paciente, e v) Após tocar em áreas próximas ao paciente;

 Limpar o celular de forma adequada e não usar o celular durante o atendimento aos

usuários;

 Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer ao trabalho e deve

procurar atenção médica;

 Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da cadeia

fria: comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o fluxo pré-determinado

pelo PNI.

RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES



OBJETIVOS:

• Reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país;
• Oportunizar o acesso às vacinas;
• Atualizar a situação vacinal;
• Aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade;
• Diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir

para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.
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RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde,
repassados pelo Ministério da Saúde aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, referentes as campanhas, serão organizados e transferidos fundo a
fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única e
mantidos em instituições oficiais federais conforme dispõe a Portaria n. 3.992, de
28 de dezembro de 2017, que versa sobre as regras sobre o financiamento e a
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde
do Sistema Único de Saúde
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GRUPO ALVO: Crianças menores de 5 anos de idade, sendo:

Seletiva com VIP para menores de um ano e

Indiscriminada com VOP (desde que já tenham recebido as TRÊS DOSES de VIP
do esquema básico), para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

CONTRA A POLIOMIELITE





 Em doenças febris agudas, moderadas ou graves, recomenda-se adiar a

vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à

vacina as manifestações da doença.

PRECAUÇÕES GERAIS



 Pessoas com imunodeficiência humoral ou mediada por células, neoplasias,

uso de terapia imunossupressora;

 Comunicantes de pessoas com imunodeficiência humoral ou mediada por

células, neoplasias, uso de terapia imunossupressora;

 Pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e seus

comunicantes;

 História de alergia tipo anafilática a antibióticos contidos na vacina

(neomicina, polimixina e estreptomicina);

 História de pólio vacinal associada à dose anterior.

CONTRAINDICAÇÕES



 Em geral a VOP é bem tolerada e raramente está associada a eventos adversos;

 Paralisia Associada ao Vírus Vacinal (PAVV) - A paralisia pode surgir entre o 4º e o 40º dia após
a vacinação no caso do próprio vacinado. No caso do comunicante do vacinado a paralisia
surge entre o 4º e 85º dia.

 A taxa de paralisia é substancialmente maior nas primeiras doses da VOP que em doses
subsequentes. Nos imunocomprometidos, este risco é mais elevado, cerca de 3.200 vezes
maior que em imunocompetentes.

 Em raras ocasiões, particularmente em crianças imunodeficientes, tem sido relatada a
ocorrência de meningite asséptica e encefalite após a administração da VOP.

VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAIS (VEAPV)



Em quaisquer dessas
condições clínicas notificar
e investigar todos os casos.
Para maior detalhamento
consultar o Manual de
Vigilância Epidemiológica de
Eventos Adversos Pós-
vacinação do Ministério da
Saúde. 3ª Edição, 2014.

VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAIS (VEAPV)



REGISTROS DE DOSES APLICADAS



QUADRO 2. CONDUTA A SER ADOTADA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

CONTRA A POLIOMIELITE FRENTE A SITUAÇÃO VACINAL ENCONTRADA. Brasil, 2020





REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS

 Considerando a necessidade de monitorar de modo oportuno o avanço diário da

campanha de vacinação indiscriminada, e em atenção a questionamentos levantados por

algumas coordenações estaduais de imunizações para monitorar o desempenho da

campanha, optou-se por fazer o registro dos dados CONSOLIDADOS da vacinação com

VOP, em ambiente web no site do Programa de Imunizações - sipni.datasus.gov.br,

conforme ocorreu em campanhas de vacinação contra a poliomielite em anos anteriores.

 Portanto, exclusivamente para as crianças que estão aptas a receber a vacina oral

poliomielite (VOP), conforme consta do Informe Técnico da campanha nacional de vacinação

contra poliomielite multivacinação (Quadro 2), o registro deverá ser feito com dados

consolidados no site, por idade simples nos campos específicos para cada idade (1 ano, 2

anos, 3 anos e 4 anos de idade).



O REGISTRO NO SITE É OBRIGATÓRIO e EXCLUSIVO PARA VOP. 

Somente será contabilizada para a cobertura vacinal da campanha a dose 

registrada no site específico para a campanha contra poliomielite 2020

As crianças que não estão aptas a receber a VOP deverão ser vacinadas de 

forma seletiva com a VIP e NÃO DEVERÃO ser registradas no site.

REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS



REGISTROS DE DOSES APLICADAS



REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS

• Orientações para entrada e consulta de dados



OBS: Caso o usuário

pertença ao nível Municipal ou

Regional municipal, deve-se

selecionar a Unidade de

saúde a que pertence o dado

para poder registrá-lo.



3º Passo: Ao identificar a Campanha, deve-se clicar no ícone “lápis”, localizado na coluna denominada “Ação” 

(Tela 3), para que seja habilitado o boletim de registro consolidado das doses aplicadas (Telas 4 e 5).

REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS



Consulta de Dados: Durante o período da Campanha de Poliomielite 2020, os dados serão disponibilizados

em tempo real (online) com consultas a diversos relatórios consolidados, discriminados por sala de vacina,

município, regional de saúde, unidade federada, região e Brasil. Estes devem ser consultados no propósito de

avaliar o desempenho da campanha e intervir oportunamente. Os relatórios poderão ser consultados por

Grupos de crianças até 4 anos (Relatórios -> “Campanha de Pólio” (Tela 6).

REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS



OBJETIVOS:

Oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI;

Atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais; 

Diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis;

Contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis.

GRUPO ALVO:

População não vacinada ou com esquemas incompletos, menores de 15 anos de idade (14 
anos 11 meses e 29 dias) de acordo com o Calendário.
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Quadro 2. Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Calendário do Adolescente.



Quadro 2. Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Calendário do Adolescente.







Prazo para utilização 

das vacinas após 

abertura do frasco. 

Brasil, 2020.



SITUAÇÕES PARA ADIAMENTO DA VACINAÇÃO



CONTRAINDICAÇÕES

GERAIS:

1. Para qualquer vacina: anafilaxia (alergia grave) a qualquer um dos componentes de
uma vacina ou após uma dose anterior da mesma;

2. Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados: imunodepressão e
gravidez

ESPECÍFICAS:
Recomenda-se consultar as normas do PNI.



VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAIS (VEAPV)

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da suspeita de EAPV, incluindo
erros de imunizações (programáticos ou operacionais, tais como problemas na cadeia de frio,
erros de preparação da dose ou erros na via de administração, dentre outros), deverão
notificá-los às autoridades de saúde.

Na suspeita de algum EAPV, sugere-se consulta ao Manual de Vigilância de Eventos Adversos
Pós-Vacinação do Ministério da Saúde, 3ª Edição, 2014.



REGISTRO E CONSULTA DE DOSES APLICADAS 

A Campanha de Multivacinação (atualização de caderneta de vacinação) é uma intensificação e atualização

do esquema vacinal. O registro será feito no Sistema de Informação que está sendo utilizado para o registro

da vacinação rotineiramente, ou seja, no e-SUS AB, em caso de unidades básicas de saúde, ou SIPNI (Web

ou Desktop), seguindo as orientações constantes nos Manuais do Sistema no quesito referente ao Registro

do Vacinado considerando as normas já estabelecidas para o registro na rotina. Todas as doses aplicadas e

registradas serão contabilizadas para o esquema vacinal do indivíduo.

Para os usuários do SIPNIWeb) ou SIPNI Desktop e e-SUS AB, no ato da digitação do registro nominal

selecionar a estratégia a Rotina. As doses aplicadas deverão seguir o registro conforme as regras de cada

vacina, conforme o quadro 1 e 2. Portanto, a digitação dos dados individualizados do vacinado e a

movimentação de imunobiológicos deve seguir o fluxo e a periodicidade da rotina já estabelecida de

transmissão mensal dos dados para a base nacional.



REGISTROS E CONSULTA DE DOSES APLICADAS

Anotações de doses aplicadas

Os comprovantes de vacinação deverão ser avaliados no momento da vacinação. Os registros

de doses aplicadas seguem o fluxo no cartão de vacinação de cada criança, na ficha do

vacinado e inserção no e-SUS AB ou SIPNI. Doses anteriores de qualquer vacina devem ser

consideradas no momento da complementação dos esquemas vacinais.

Consulta de dados

Os dados da campanha de multivacinação poderão ser consultados a partir dos relatórios

disponíveis no sipni.datasus.gov.br conforme consultado normalmente e selecionando a

estratégia de vacinação Rotina.



CONSULTA DE DOSES APLICADAS

Para fazer o login, acessar 
o site sipni.datasus.gov.br, 
com seu login e senha 
disponibilizados pela 
coordenação local. Após 
acessar o site ir para o 
menu – Vacinação –
Relatórios – Doses 
Aplicadas – Estratégia 
Rotina. 



DESCARTE DE RESÍDUOS:

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI deve estar
em conformidade com as definições estabelecidas na Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o regulamento
técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e a Resolução
Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).
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ESCLARECENDO DÚVIDAS

A Campanha contra a Poliomielite será indiscriminada, desta forma não existe intervalo mínimo

entre a dose de VOP administrada no período da campanha (5 a 30 de outubro) e a dose da rotina.

• Se uma criança na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos comparecer, no período da

campanha, ao serviço de vacinação com as 3 doses de VIP ela pode receber a VOP

independente do intervalo entre as doses.

• Se uma criança na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos comparecer, no período da

campanha, ao serviço de vacinação com qualquer uma das doses de reforço com VOP, ela pode

receber a dose indiscriminada da VOP independente do intervalo entre as doses.



ESCLARECENDO DÚVIDAS

A Campanha contra a Poliomielite será indiscriminada, desta forma não existe intervalo mínimo

entre a dose de VOP administrada no período da campanha (5 a 30 de outubro) e a dose da rotina.

• Se uma criança na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos comparecer, no período da

campanha, ao serviço de vacinação e nesse período a dose de reforço com VOP coincidir de ser

administrada no período da campanha, essa dose de VOP pode ser validada para rotina e

campanha

• Se uma criança na faixa etária de 1 ano a menor de 5 anos comparecer, no período da

campanha, ao serviço de vacinação sem esquema ou com esquema incompleto para VIP, nesta

situação administrar VIP respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Nesta

situação, esta criança não deverá receber a dose de VOP, ela só irá atualizar a situação vacinal,

se necessário. Atenção para o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses de VIP



ESCLARECENDO DÚVIDAS

A Campanha contra a Poliomielite será indiscriminada, desta forma não existe intervalo mínimo

entre a dose de VOP administrada no período da campanha (5 a 30 de outubro) e a dose da rotina.

“Reforçamos que na situação do comparecimento de crianças com esquema básico completo (D1,

D2 e D3 de VIP), só será administrada VOP se a criança completou esquema até o dia 04/10/2020.

Se ela completar esquema dentro do período da campanha, 05 a 30/10, nessa situação não é

necessário que ela retorne para receber VOP, ainda que no período da campanha”.
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AGRADECEMOS A TODOS!
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