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Apresentação
A Campanha de Seguimento contra o Sarampo 2022, enquanto estratégia de vacinação
indiscriminada, representa oportunidade adicional para captar crianças não vacinadas
ou que não obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, minimizando o
risco de adoecimento da população alvo vacinada e, consequentemente, reduzindo ou
eliminando os bolsões de não vacinados.

Objetivo
Vacinar indiscriminadamente contra o sarampo as crianças de 06(seis) meses a
menores de cinco anos de idade e atualizar a situação vacinal dos trabalhadores de
saúde contra o sarampo.

Meta
■ Vacinar no mínimo 95% das crianças contra o sarampo, de forma indiscriminada, na
faixa etária de 06 (seis) meses a menores de 05 (cinco) anos de idade;
■ Atualizar a situação vacinal dos trabalhadores de saúde contra o sarampo (forma
indiscriminada).

Vacina utilizada
Vacina Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola – SCR).
■

Apresentação: frasco-ampola multidose + diluente

■

Laboratórios Bio-Manguinhos e Serum Institute of India Ltda.

Período da campanha
■ 04 de abril a 03 de junho de 2022;
■ Dia D (de mobilização Social) – 30 de abril.
A partir do dia “D”, a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade
(4 anos 11 meses e 29 dias) passará a ser contemplada.

Fases da campanha
■

1ª etapa – Período: 04 de abril a 30 de abril de 2022.

■

Grupos prioritários: Vacinação dos trabalhadores da saúde (juntamente com a
primeira etapa da vacinação contra influenza).

■

2ª etapa – Período: 02 de maio a 03 de junho de 2022.

■

Grupos prioritários: Campanha de Seguimento contra o Sarampo – crianças de 06
meses a menores de 05 anos de idade (juntamente com a segunda etapa da
vacinação contra influenza).

Figura 1. Distribuição dos grupos prioritários por etapas e datas
para início da vacinação, Ceará, 2022

Etapa da
Estratégia

Período da
Campanha

Grupos Prioritários

Estimativa
Populacional

1ª Etapa

04/04 a
30/04/2022

Trabalhadores da Saúde

225.539

2ª Etapa

02/05 a
03/06/2022

Crianças (6 meses a < de
5 anos)

576.852

TOTAL

3.152.347

Fonte: Informe Técnico da 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação
de Trabalhadores da Saúde contra Sarampo - 2022

ATENÇÃO! Crianças de seis a oito meses de idade e também crianças
comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca (APLV)
não devem receber a vacina Tríplice Viral do fabricante Serum Institute of
India. Estas crianças deverão ser vacinadas com a vacina Tríplice Viral do
laboratório Fiocruz/Bio-Manguinhos.

Vigilância dos eventos adversos
pós-vacinação
Notificar e investigar todos os casos suspeitos de eventos adversos graves, raros e
inusitados e erros de imunização (programáticos) no sistema de registro e-SUS Notifica,
disponível em https://notifica.saude.gov.br/notificacoes.
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