


É fundamental que todo viajante esteja em dia com as
vacinas de rotina em seu país e que saiba que vacinas são
especialmente indicadas de acordo com a sua condição de
saúde, faixa etária, tipo e destino de viagem.

IMPORTANTE!





IMPORTANTE!

Fique atento! No momento do registro da vacinação no Cartão 
Nacional de Vacinação é preciso que sejam anotados:

✓ Lote;
✓ Validade da vacina
✓ Data de vacinação
✓ Local de atendimento



IMPORTANTE!

As vacinas têm um período, que pode varia entre 10 a 30 dias

para atingir a proteção esperada. No caso de vacinação contra

febre amarela, o não cumprimento de proteção pode impedir

sua entrada em alguns países.





1º Passo – Tomar a vacina exigida;

2º Passo – Realizar o pré-cadastro no CIVNET;

3ª Passo – Comparecer ao estabelecimento que emitirá o CIVP;

4ª Passo – Apresentar documentação necessária para emissão do CIVP.

COMO EMITIR O CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO E 
PROFILAXIA?



✓ Pré-cadastro obrigatório. https://viajante.anvisa.gov.br;

✓ É imprescindível a presença física do interessado para emissão do CIVP;

✓ O cartão deve estar preenchido corretamente;

✓ A vacina contra febre amarela deve ser tomada com antecedência de, no
mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

https://viajante.anvisa.gov.br/








Área Com Recomendação de 
Vacina (ACRV) contra Febre 
Amarela. Brasil, 2018.

178 municípios



FEBRE AMARELA 
Brasil adota dose única da vacina por recomendação da OMS





Público alvo:

✓ Crianças a partir de 
09 meses;

✓ Adultos até 59 anos.



Pessoas acima de 60 anos deverão ser vacinadas somente se residirem ou forem se 

deslocar para áreas com transmissão ativa da febre amarela e que não tiverem 

alguma contraindicação para receber a vacina.

Gestantes (em qualquer período gestacional) e mulheres amamentando só deverão

ser vacinadas se residirem em local próximo onde ocorreu a confirmação de

circulação do vírus (epizootias, casos humanos e vetores na área afetada) e que não

tiverem alguma contraindicação para receber a vacina.

Mulheres amamentando devem suspender o aleitamento materno por 10 dias após 

a vacinação e procurar um serviço de saúde para orientação e acompanhamento a 

fim de manter a produção do leite materno e garantir o retorno à lactação.

Lactantes





SARAMPO



Total de Casos Confirmados de Sarampo por Unidade Federada. Brasil, 
2018.



▪ A vacina contra o sarampo é a única medida preventiva e a
mais segura;

▪ É importante que o esquema vacinal esteja completo,
conforme as indicações do Calendário Nacional de
Vacinação;

▪ Pessoas de 12 meses a 29 anos devem receber duas doses
de vacina com componente sarampo;

▪ 1ª dose = 12 meses com a vacina tríplice viral
▪ 2ª dose = 15 meses, uma dose da vacina tetra viral

(correspondente à 2ª dose da tríplice viral e uma dose da
varicela;

▪ Pessoas de 30 a 49 anos devem receber uma dose da vacina
tríplice viral.

VACINA SARAMPO



SITUAÇÃO GLOBAL DA POLIOMIELITE, 1988 - 2018

1988
> 350 000 casos 

> 125 países

2009  (21 anos)

1604 casos 
3 países

2015  (6 anos)

74 casos 
3 países

2017   (2 anos)

22 casos 
3 países 

Brasil (1968-1989)

≈  30 000 casos



▪ O PNI orienta a vacinação dos viajantes que se deslocarem
para países com baixa cobertura vacinal contra
poliomielite;

▪ A recomendação busca evitar o risco de reintrodução da
Pólio no Brasil, que desde 1990 não registra casos da
doença;

▪ Em 1994, o país recebeu da OPAS a certificação de área
livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território.
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CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO





Segundo a Organização Mundial do Turismo, em 2017, foram relatados 1,3 bilhão de

turistas, superando em 7% o valor reportado no mesmo período de 2016.





Aspectos epidemiológicos do sarampo

https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2015/feb/05/-sp-watch-

how-measles-outbreak-spreads-when-kids-get-vaccinated

https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2015/feb/05/-sp-watch-how-measles-outbreak-spreads-when-kids-get-vaccinated


Fake news
Grupos anti-vacinas
Medo dos eventos adversos

Mapa mostra o dano causado pelo movimento anti-

vacinas

Circulação de notícias falsas na internet e WhatsApp

causando dúvidas na população sobre a segurança e

eficácia das vacinas.









Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgar Santos

Endereço: Rua Padre Feijó s/n, Canela, 
Salvador/BA

Telefone: (71) 3283-3807





Todos precisam ser protagonistas para
recuperarmos os elevados índices de
coberturas vacinais...






