
 

 

NOTA INFORMATIVA SARAMPO - Nº II 
 Coordenação Técnica de Imunização/DPSV/SMSA/PBH 

 

 Assunto: Atualização das recomendações da vacina tríplice viral no surto de 

sarampo no Brasil 

 

 Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019 
 

 

As vacinas de sarampo atualmente disponíveis são altamente efetivas e capazes de induzir 
proteção para todos os genótipos do vírus circulantes no mundo. Sua efetividade é 
dependente do número de doses prévias e da idade à vacinação, sendo cerca de 84% em 
pessoas vacinadas antes dos 12 meses de idade, 92,5% em pessoas vacinadas após os 12 
meses e entre 95% a 99% em pessoas vacinadas com duas doses da vacina. É importante 
ressaltar ainda que o sarampo, apesar de possuir diversos genótipos diferentes, possui apenas 
um tipo antigênico, que permanece estável mesmo décadas após a introdução da vacinação 
no mundo. 

 

O vírus do sarampo é extremamente contagioso, o que implica que é necessária uma elevada 

imunidade de rebanho (entre 90,6% e 96,3%) para que a circulação viral seja interrompida. 

Desta forma, surtos de sarampo podem ocorrer mesmo em populações com elevadas 

coberturas vacinais. Nestas situações, é esperado que ocorram casos em pessoas previamente 

vacinadas, mesmo com o uso de vacinas altamente efetivas. Essas falhas esperadas 

normalmente não constituem fator significativo na persistência e ocorrência de surtos. A 

estratégia de vacinação atualmente estabelecida no Brasil já demonstrou ser capaz de 

interromper a circulação do vírus no país quando atingidas as coberturas vacinais adequadas, 

tendo sido responsável pela eliminação do vírus sarampo nas Américas. O uso de doses 

adicionais de vacina sarampo em pessoas com vacinação adequada prévia não é 

recomendada, uma vez que seu uso não demonstrou ganho de imunogenicidade significativos 

quando comparado com o esquema convencional. 

 
Orientações gerais sobre administração da vacina tríplice viral 

 
Reforça-se a necessidade da realização oportuna das ações de vacinação. Assim, o Ministério 
da Saúde destaca a importância de realizar ações que minimizem as oportunidades perdidas 
de vacinação, otimizando a vacina especialmente por meio da busca de pessoas não 



vacinadas ou com esquema incompleto para o sarampo, conforme o Calendário Nacional de 
Vacinação e demais estratégias já recomendadas.  

 

Adverte-se que as pessoas portadoras de alergia à proteína do leite de vaca (lactolabumina), 

bem como as crianças menores de 9 meses, sejam vacinadas com a vacina tríplice viral dos 

laboratórios Fiocruz/Bio-Manguinhos ou MSD, em razão de eventos adversos graves 

registrados após o uso nesse grupo da vacina tríplice viral do laboratório Serum Institute of 

India Ltda (atualmente Belo Horizonte possui em seu estoque somente vacinas da Fiocruz e 

da MSD). Pessoas com história de reação anafilática a doses anteriores de vacina contendo o 
componente sarampo devem ser vacinadas em ambiente adequado para tratar manifestações 
alérgicas graves (esses casos devem ser comunicados à Coordenação de Imunização para 
providências).  

 

Para a operacionalização das ações de vacinação, segue o quadro-resumo com informações 

das vacinas tríplice viral distribuídas pelo Ministério da Saúde, conforme laboratório produtor: 

Quadro 1 

Laboratório 

produtor  
Indicação  Apresentação  

Conservação e 

utilização após a 

reconstituição  

Cuidados específicos 

para a administração 

da vacina  

Fiocruz/ Bio-

Manguinhos  

A partir dos 6 
meses de 
idade, em 

situação de 
emergência 

epidemiológica  

Frasco-
ampola 

multidose + 
diluente  

Utilizar no máximo até 8 
(oito) horas desde que 
mantidas as condições 

assépticas, em 
temperatura entre +2°C 
e +8°C e ao abrigo da luz  

Nenhum  

Merck Sharp 

& Dohme 

(MSD)  

A partir dos 6 
meses de 
idade, em 

situação de 
emergência 

epidemiológica  

Frasco-
ampola 

unidose + 
diluente  

Acondicionada em 
temperatura entre +2°C 

e +8°C e ao abrigo da 
luz. Utilizar 

imediatamente após a 
reconstituição 

Pessoas portadoras de 
trombocitopenia 

somente devem receber 
essa vacina após 

avaliação clínica e 
autorização/ prescrição 

médica 

Serum 

Institute of 

India Ltda.  

A partir dos 9 
meses de 
idade, em 

situação de 
emergência 

epidemiológica  

Frasco-
ampola 

unidose + 
diluente  

Acondicionada em 
temperatura entre +2°C 

e +8°C e ao abrigo da 
luz. Utilizar 

imediatamente após a 
reconstituição 

Não administrar em 

pessoas portadoras de 

alergia à proteína do 

leite de vaca  

 

Esquema vacinal 
 
- Crianças de 6 a 11 meses: administrar uma dose (dose zero) 
 
Para as crianças que receberem a dose zero da vacina entre 6 a 11 meses e 29 dias, esta não 

será considerada válida para fins do Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser agendada 



a dose 1 a partir dos 12 meses com a vacina tríplice viral e aos 15 meses com a vacina tetraviral 
ou tríplice viral mais varicela, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses.  
 
A vacina tríplice viral não deve ser administrada simultaneamente com a vacina Febre Amarela 
em crianças primovacinadas menores de 2 anos de idade, estabelecendo o intervalo mínimo 
de 30 dias.  
 

Nesse momento, devido à situação epidemiológica do sarampo, reforça-se a necessidade 

de priorizar a vacinação com a tríplice viral, devendo-se agendar a dose da vacina febre 

amarela com intervalo de 30 dias. 

 
Crianças menores de 1 ano que já haviam recebido a vacina de febre amarela, antes da 
determinação de se fazer a dose zero da tríplice viral, recomenda-se vacinar com tríplice viral, 
independentemente do intervalo e solicitar retorno para a vacinação de rotina com 1 ano de 
idade. 
 
- Pessoas de 1 a 29 anos de idade: devem comprovar 2 doses de vacina com o componente 
sarampo (Quadro 2). 
 
- Pessoas de 30 a 49 anos de idade: devem comprovar 1 dose de vacina contendo o 
componente sarampo (Quadro 2).  
 

- 50 anos e mais: se não vacinadas, ou sem comprovante vacinal para vacinas contendo o 
componente sarampo (Quadro 2), apenas receberão a vacina tríplice viral caso estejam se 
deslocando para áreas de transmissão ativa do sarampo, ou em situações de bloqueio vacinal, 
ou se forem profissionais de saúde. 
 
- Trabalhadores de saúde: devem ter comprovação de 2 doses da vacina com o componente 
sarampo (Quadro 2), independentemente da faixa etária.  
 
Quadro 2 – Vacinas com componente “sarampo”  

Vacina  Proteção 

Monovalente Sarampo (se aplicada aos 12 meses de idade ou mais) 

Dupla viral Sarampo + rubéola 

MMR Sarampo + rubéola + caxumba 

SRC Sarampo + rubéola + caxumba 

 
Os profissionais de saúde devem avaliar a caderneta de vacinação do indivíduo e recomendar 
a vacinação quando necessária. O indivíduo que apresentar esquema vacinal completo, de 
acordo com a faixa etária, não deve ser revacinado.  
 
Durante as ações de bloqueio, recomenda-se vacinação seletiva, ou seja, se houver 
comprovação vacinal, não deve haver revacinação.  
 
Alertamos para a obrigatoriedade de investigar a existência de contraindicações gerais e 

específicas da vacina tríplice viral. 

 

 



Contraindicações 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Coordenação Técnica de Imunização 
Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica – DPSV 

Subsecretaria de Promoção e Vigilância em Saúde – SUPVISA 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA-BH 

• Gestantes;  
• Crianças menores 6 meses de idade;  
• História de anafilaxia após aplicação de dose anterior da vacina ou a algum componente;  
• Pessoas em situação de imunossupressão, congênita ou adquirida (inclusive medicamentosa);  
• Pessoas em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas com 

intervalo de pelo menos um mês após a redução da droga para doses não imunossupressoras;  
• Pessoas em uso de quimioterapia anti-neoplásica só devem ser vacinadas três meses após a 

suspensão do tratamento;  
• Pessoas transplantadas de medula óssea recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses 

após o transplante para a primeira dose.  


