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Sarampo

➢ Doença viral infecto-contagiosa aguda, potencialmente

grave, com elevada capacidade de disseminação.

➢ Considerada uma das principais causas de mortes

evitáveis por vacinas entre crianças.

➢ Década de 90: 45 milhões de casos por ano e 2 milhões

de mortes por complicações, principalmente em crianças.

➢ Surtos e epidemias tem relação direta entre o grau de

imunidade e a suscetibilidade da população.
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Top 10*

Country Cases

Madagascar 150976

Ukraine 84394

Philippines 45847

India 39299

Nigeria 25814

Yemen 12001

Brazil 10241

Kazakhstan 9430

DR Congo 9244

Pakistan 8644

Sarampo, 2019.



Estratégias de controle e eliminação do sarampo.
Brasil, 1970-2017.



➢ 1968 - Doença de notificação compulsória;

➢ 2000 - Eliminação do vírus autóctone;

➢ 2016 - Sem casos confirmados de sarampo;

➢ 2016 - Certificação da Eliminação do Sarampo pela OPAS/OMS;

➢ 2017 - sem casos confirmados de sarampo;

➢ 2018 - Surtos de Sarampo no Brasil – 11 Unidades Federadas (10.326 casos);

➢ 2019 - Reestabelecimento da transmissão endêmica no Brasil;

- Perda da Certificação de Brasil Livre do Sarampo, emitida pela OPAS.

Controle e eliminação do sarampo no Brasil.



➢ 1999 - Último caso autóctone confirmado;

➢ 2006 - Último surto de sarampo nos municípios de João Dourado, Filadélfia,
Senhor do Bonfim e Pindobaçu, com 57 casos confirmados, associados a
vírus importado (genótipo D4);

➢ 2018 - Caso importado de Manaus (Genótipo D8), com 03 casos
secundários em residentes de Ihéus;

➢ 2019 - Casos importados de São Paulo (01 em Porto Seguro e 02 em
Salvador) e Espanha (01 em Salvador).

Controle e eliminação do sarampo na Bahia.









2018

Notificados Sarampo: 425

Confirmados Sarampo: 03s 

2019

Notificados Sarampo: 406

Confirmados Sarampo: 01s 

2018 2019

Fonte: DIVEP/SUVISA/SESAB                                                                                                    Nota: * dados preliminares

Distribuição semanal segundo classificação, Sarampo. Bahia, 2018/2019*.



Coberturas vacinais em 1 ano de idade tríplice viral com 1 e 2 doses por municípios,

Brasil, 2013 a 2017*.

2013 2014 2015

2016 2017

Fonte: CGPNI/CGDT-SVS/MS – SI-PNI



Cobertura Vacinal das 9 vacinas do Calendário Básico da Criança com idade
menor ou igual à 1 ano, entre 2017 e 2019**,

Fonte: Datasus/Tabnet - 2017 e 2018*

* dados parciais ainda abertos para lançamento das doses aplicadas.

** dados referentes às doses acumuladas até o mês de junho.

95%



Cobertura da Vacina Tríplice Viral em Crianças de um Ano de Idade (D1 e D2),
Bahia - 2015 a 2019.
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Fonte: Divep/Civedi/GT SIPNI

Acesso aos dados Tabnet/Datasus em 12/07/2019. 



Fonte: SI-PNI

Mapa de estratificação de risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, Bahia 2019*.

0 = muito baixo risco;

1 = baixo risco;

2 = médio risco;
3 = alto risco;

4 = muito alto risco.
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É o caminho escolhido para atingir determinada meta: é um “como fazer”.

Não há estratégia exclusiva; no entanto, pode-se dizer que a melhor seria aquela

que assegura a obtenção e a manutenção de um alto índice de cobertura vacinal.

Estratégias de Vacinação



Vacinação de Rotina Campanha de Vacinação

Vacinação Extramuros Vacinação de Bloqueio

Estratégias de Vacinação



Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, 2019



Duas etapas (considerando períodos e grupos alvo)

Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2019



Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2019

Dia D

Dia D

Crianças de 6 meses a < de 5 anos de idade Adultos de 20 a 29 anos de idade



• Evitar complicações do sarampo na faixa etária mais vulnerável

• Evitar a transmissão de sarampo para as crianças durante a 
campanha

• Interromper a circulação viral

• Controlar a doença no país

Objetivos da campanha



Vacinação seletiva, 

após avaliação da 

situação vacinal, 

conforme normas do 

PNI..

Meta mínima de 95%

de cobertura vacinal 

a ser alcançada na 

campanha. A dose em crianças 

de 6 meses a 11 

meses e 29 dias 

(dose zero) não será 

validada na rotina.





Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS

Vacina tríplice viral 

que será utilizada 

na Campanha de 

Vacinação contra o 

Sarampo, 2019





Para as crianças de nove

meses de idade que

necessitam ser vacinadas

para a febre amarela,

orienta-se a avaliação do

cenário epidemiológico

local.

Evitar oportunidades 

perdidas de 

vacinação.

Não usar a vacina 

tríplice viral da Serum:

Menor que 9 meses;

Pessoas com alergia a 

proteína do leite de vaca.



Regra geral:

Não há necessidade 
de intervalo para a 
administração de 

vacinas diferentes, 
mas há exceções.

Vacinas de vírus vivo 

atenuado por via parenteral:

Se não for possível 

administrar no mesmo dia, 

manter intervalo mínimo de 

30 dias. Primovacinação de 

tríplice viral em menores 

de 02 anos: não fazer 

simultaneamente com a 

vacina febre amarela.



• Em doenças agudas febris 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.

• Após o uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deverá ser
adiada por 3 a 11 meses devido ao risco de interferência na resposta imune.

• As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem
ser avaliadas nos CRIEs ou por profissional médico para indicação ou não
da vacinação.

• Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem
ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da
droga.

Precauções



• Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser
vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento.

• Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com
intervalo de 12 a 24 meses após o transplante.

• Recomenda-se que a gravidez seja evitada por 30 dias após a
administração da vacina. Caso seja aplicada inadvertidamente
NÃO é indicada a interrupção da gravidez.

Precauções



• História de anafilaxia a doses anteriores da vacina contraindica 
doses subsequentes; 

• Pessoas com imunodeficiências congênitas ou adquiridas. Na
possibilidade de exposição ao vírus selvagem avaliar risco-
benefício individual. Infecção pelo HIV em indivíduos em
vigência de imunossupressão grave: crianças e adolescentes
(CD4<15%) e adultos (CD4<200 cels/mm3);

• Crianças menores de 6 meses.

Contraindicações



Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação 

Foco: Boas práticas de vacinação

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da suspeita

de EAPV, incluindo erros de imunizações, deverão notificá-los às

autoridades de saúde.



Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação 

Foco: Boas práticas de vacinação



• Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização – SIPNI

Para a faixa etária de 6 meses a 11 meses e 29 dias:

Municípios com SIPNI Web – Estratégia: Intensificação / Dose: Dose    
Municípios com SIPNI desktop – Estratégia: Intensificação / Dose: D

Para a faixa etária de 1ano a 4 anos 11 meses e 29 dias

Estratégia: Rotina / Dose: Será registrada de acordo com a situação vacinal 
encontrada 

Para a faixa etária de 20 a 29 anos  

Estratégia: Rotina / Dose: Será registrada de acordo com a situação vacinal 
encontrada

Registros



Logística  de Distribuição de  Imunobiológicos

Regionais e municípios 

da RMS – Articular com 

a CEADI – Bahia

Demais municípios –

Articular com as 

regionais
286 mil doses 

Bahia 



Roteiros para distribuição de imunobiológicos na 
Bahia

• ROTEIRO SUL

• ROTEIRO SUDOESTE

• ROTEIRO NORTE-NORDESTE

• ROTEIRO CENTRO-OESTE 

CRONOGRAMA MENSAL

ENTREGA NAS REDES DE FRIO DAS 30

REGIONAIS DE SAÚDE

16 MUNICÍPIOS



Boletim Epidemiológico 
Atualização às quartas-feiras

• http://saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo


Todos precisam ser 
protagonistas para 
recuperarmos os 

elevados índices de 
coberturas vacinais...



AGRADECEMOS A TODOS!!

CIVEDI - Coordenação de Imunizações e Vigilância 
Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis da Bahia

sesab.imune@saude.ba.gov.br
71 3116-0036

mailto:sesab.imune@saude.ba.gov.br



