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Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

Apresentação

O êxito brasileiro, ao longo das últimas décadas, no controle, na eliminação ou na erradicação de doenças 

imunopreveníveis é incontestável. A experiência que temos acumulado nos subsidia e nos credencia para 

a apresentação deste relatório, que registra o resultado do trabalho desenvolvido, com base nos critérios 

estabelecidos para a eliminação da transmissão dos vírus endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome 

da rubéola congênita (SRC) no país, tendo como referencial maior o pacto firmado entre os países das 

Américas e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

O longo caminho percorrido, que tomou e toma por base o tripé vigilância epidemiológica, vigilância 

laboratorial e imunização, resulta de um trabalho coletivo, no qual se destaca a importante parceria 

e corresponsabilização de gestores e equipes das três esferas de governo do Sistema Único de Saúde 

brasileiro (SUS). Também ao povo brasileiro devemos creditar o mérito das conquistas, pela confiança e 

pela resposta positiva às mobilizações governamentais voltadas à prevenção e à promoção da saúde. 

Com este relatório, apresentamos o nosso pleito à certificação da eliminação do sarampo em nosso 

país, quando, novamente, demonstramos a capacidade e a competência das nossas equipes no campo 

das doenças imunopreveníveis. Um exemplo atual vem sendo a presteza no enfrentamento de casos 

importados de sarampo em dois estados da Federação, o que fortalece a sustentabilidade da ausência da 

transmissão autóctone do vírus do sarampo no Brasil. 

Neste documento apontamos, do mesmo modo, recomendações, compromissos e encaminhamentos 

relativos à eliminação da transmissão do vírus da rubéola, com vistas à certificação regional em 2012. 

Nesse contexto, o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é imprescindível para o processo 

de certificação em todos os países da região.

José Gomes Temporão 

Ministro da Saúde 
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Prefácio

É um desafio traduzir em palavras o esforço, a garra e, em vários momentos, a ousadia de milhares de 

profissionais que fazem o nosso sistema de saúde e que, ao longo de décadas, vêm empreendendo uma 

verdadeira luta por melhores condições de vida e saúde para a população brasileira. Este relatório busca 

atender a essa pretensão. 

Os contextos, a história, as trajetórias, processos e resultados aqui transcritos são consequentes, por que 

não dizer, do suor às lágrimas dessa gente que faz a vacina chegar mais perto da população e/ou faz a 

vigilância epidemiológica de doenças como o sarampo, a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. 

Essa gente, os nossos valorosos profissionais de saúde, está presente na sala de vacinação, nas unidades 

e postos de saúde, compõe as equipes volantes que visitam as famílias, que vai a todos os cantos, de 

carro, a pé, de bicicleta, e de barcos percorrem os rios, no Pantanal e na região amazônica. Essa gente 

que trabalha com o apoio de equipes de investigação de campo, de laboratório, de coordenação, de 

dirigentes e gestores, nas Secretarias Municipais de Saúde, nas Secretarias Estaduais de Saúde e no 

Ministério da Saúde. Essa gente é responsável por mais essa conquista no campo da saúde pública. 

Neste relatório, que estamos entregando à direção da OPAS, queremos também ratificar o lado solidário 

do CONASS, CONASEMS e do Ministério da Saúde, destacando o lado humano desses feitos, um lado que 

vai além de números, de metas, de termos técnicos e científicos. O lado da dedicação, da persistência, 

da coragem, da tolerância e... do afeto pelas pessoas. E é com essa ratificação que queremos trazer o 

profundo agradecimento da direção da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tendo a certeza de que 

esse agradecimento também vem de cada Secretário Municipal e Estadual de Saúde do SUS. As milhares 

de vidas poupadas, as sequelas evitadas, a universalização de mais um direito devido à população 

brasileira são resultados do trabalho de cada agente de saúde em nosso país. É uma soma em que um 

mais um é muito mais que dois. É coletivo! 

Muito obrigado!

Gerson Penna
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Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

Introdução

Para pleitear a certificação da eliminação do sarampo no Brasil e apontar os elementos estratégicos 

necessários ao aperfeiçoamento e refinamento do processo que busca a eliminação da transmissão do 

vírus da rubéola e da transmissão da SRC, este relatório registra os principais aspectos que documentam 

o esforço e o empenho do setor saúde, do governo e da população brasileira para superar o desafio de 

eliminar duas doenças e uma síndrome.

Inicialmente, estão descritos os objetivos gerais e específicos que serão atendidos pelo relatório na 

perspectiva do cumprimento das exigências estabelecidas pelo processo de certificação. A metodologia 

adotada consta do tópico quatro, traduzida nos principais passos, instrumentais e mecanismos utilizados, 

para que os responsáveis pela consecução do processo de certificação pretendido pudessem elaborar e 

apresentar este documento. A partir da explicitação dos objetivos a serem atendidos com o relatório e da 

descrição da metodologia, o relatório estrutura-se em seis partes. 

O conteúdo da primeira parte – breve caracterização do país e do sistema de saúde – faz uma 

contextualização, assinalando as principais características do país e do sistema de saúde brasileiro, 

destacando aspectos específicos que têm relação direta com a temática objeto do relatório. 

O registro de aspectos relacionados à organização e à gestão da vigilância e do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) no Brasil integra a segunda parte do relatório, focalizando estrutura, programação e 

financiamento, além de abordar questões nos campos político, legal, técnico e operacional, buscando 

demonstrar que o país apresenta as condições que corroboram a certificação solicitada, bem como a 

manutenção da qualidade do trabalho, tendo em vista a obtenção da certificação prevista para 2012, no 

tocante à rubéola e à SRC. 

Também nesse sentido, a terceira parte faz um resgate histórico da vigilância e das imunizações, 

abordando os fatos mais marcantes relacionados ao sarampo, à rubéola e à SRC, mostrando a origem 

e o desenvolvimento das ações, as estratégias implementadas e os resultados alcançados ao longo do 

tempo.

Já na quarta parte do relatório, voltada para a análise da situação epidemiológica do sarampo, da 

rubéola e da SRC, apresentando-a, de forma breve, em termos do mundo e das Américas e, com maior 

detalhamento, no Brasil, o propósito é reunir e analisar as informações disponíveis, descrevendo dados 
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e fatos que demonstram a realidade do país e que darão sustentação à avaliação dos indicadores de 

qualidade da vigilância epidemiológica, objeto da parte cinco do documento.

Por último, na parte seis estão reunidas as conclusões e recomendações. Nesta parte, o Ministério da 

Saúde apresenta suas considerações quanto ao alcance dos objetivos pretendidos para, na sequência, 

apontar as recomendações a serem adotadas pelo sistema de saúde brasileiro, na perspectiva de manter a 

eliminação da transmissão do sarampo, aqui pleiteada e, especialmente, as recomendações relacionadas 

ao alcance da certificação da eliminação da transmissão do vírus da rubéola, bem como da transmissão 

da SRC.

É importante destacar que os conceitos e as definições, relativos à temática abordada em todo o texto, 

estão contidos no anexo 1, visto a necessidade de dar maior clareza e precisão às bases técnicas e 

operacionais que dão sustentação ao trabalho das equipes nas diferentes esferas de gestão. Cumpre 

salientar que esses conceitos e definições são alvos de constantes avaliações e de intensa divulgação 

realizada por meio de guias e notas técnicas dirigidas às três esferas do SUS. 
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Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

Objetivo 

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados do processo de avaliação desenvolvido com o intuito 

de reunir a documentação necessária à certificação imediata da eliminação do sarampo e, até 2012, a 

certificação da eliminação da rubéola e da transmissão da SRC. 

Todo processo, acompanhado e respaldado pelo Comitê Técnico Assessor de Erradicação do Sarampo e 

Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita, considerou conceitos, critérios, metodologia 

e dados requeridos para documentar a eliminação. Com isso, o conteúdo deste relatório:

 a)  consolida e analisa informações capazes de demonstrar a evidência epidemiológica da ausência de 

casos de sarampo, rubéola e SRC, observada na sequência da transmissão endêmica;

 b)  analisa os indicadores, verificando se o nível de proteção vacinal na população é suficiente (G 

95%) para evitar que, diante da presença do vírus do sarampo e da rubéola, seja restabelecida a 

circulação destes vírus;

 c)  analisa os indicadores, verificando se o sistema de vigilância cumpre os critérios de qualidade 

estabelecidos, especialmente quanto ao fornecimento de dados que permitam certificar a ausência 

de circulação endêmica dos vírus do sarampo e da rubéola;

 d)  analisa a qualidade dos dados disponíveis e utilizados para documentar o processo de certificação, 

quanto à representatividade, completitude, validade e consistência. 
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Metodologia

A elaboração deste relatório tomou como referência documentos técnicos e operacionais contendo 

recomendações emanadas da OPAS, com destaque para o “Protocolo: Verificación de la eliminación 

del sarampion,  la rubeola y el sindrome de rubeola congenita (SRC)”, de julho de 2008, no qual 

estão apontados os tópicos que deverão nortear todo o processo de documentação da certificação, 

considerando de modo especial os seguintes princípios básicos1:

 a)   o âmbito da certificação é regional, sustentado em comitês independentes, que serão formalizados 

em cada país e na região das Américas para verificar o alcance da meta;

 b)  um Comitê Internacional de especialistas estabelecerá um protocolo básico e guias práticos 

para assegurar a uniformidade dos critérios a serem aplicados na verificação da eliminação. Será 

definido um cronograma do processo de documentação para certificar cada país até alcançar a 

meta regional;

 c)  a certificação estará baseada, particularmente, na manutenção de elevadas coberturas de vacinação 

contra a rubéola e o sarampo, bem como na existência de uma vigilância efetiva do sarampo, 

da rubéola e da SRC. Para obter a certificação, os países devem estabelecer o compromisso de 

manter estratégias e coberturas de vacinação, além de uma vigilância que detecte oportunamente 

a importação de casos e que seja capaz de responder de forma efetiva para evitar a circulação 

endêmica dos vírus da rubéola e do sarampo; 

 d)  a certificação global somente será possível quando todas as regiões alcançarem o objetivo de 

interromper a circulação dos vírus da rubéola e do sarampo. Dado o avanço obtido na região das 

Américas, esta experiência deverá ser sistematizada para apoiar o processo em outras regiões do 

mundo2.

A Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), do Departamento de Vigilância Epidemiológica 

(DEVEP), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, que coordena o processo 

em âmbito nacional, estabeleceu algumas linhas de trabalho cujo ponto de partida foi a formação de um 

grupo executivo, integrado por membros de sua equipe técnica, de outros setores do DEVEP/SVS, como 

a Coordenação Geral do PNI (CGPNI) e a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), 

além de representantes do laboratório de referência nacional em sarampo da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), do Ministério da Saúde, e do Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Saúde de São Paulo. 

1)  Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Protocolo: verificación de la eliminación 
del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la región de las Américas. Versión julio de 2008. Mimeografado.

2) Tradução nossa.

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   12 24.09.10   15:47:40



13

Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

O grupo executivo ficou como responsável direto pela reunião e análise das informações disponíveis, 

considerando o detalhamento de cada componente da certificação, envolvendo consultas a documentos 

oficiais, relatórios, notas técnicas e compilações do nível nacional e das esferas estaduais e municipais. 

Foram consultados, também, diversos sistemas de informações de base de dados nacional, como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações (SI-API), Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH). 

Para as discussões e definições relativas ao desenvolvimento do processo, metodologia de trabalho a ser 

adotada e resultados parciais, foi elaborada uma agenda de reuniões sistemáticas do grupo, além da 

realização de videoconferências, tendo em vista a participação de interlocutores das equipes de vigilância 

epidemiológica, laboratório, atenção básica e vacinação nos estados e municípios, bem como de parceiros 

integrantes da certificação.

Considerando a recomendação da OPAS para o processo de certificação, a Secretaria de Vigilância em 

Saúde publicou a Portaria nº 182, de 5 de maio de 20103, instituindo o Comitê Técnico Assessor de 

Erradicação do Sarampo e Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita, na condução do 

processo de preparação para certificação em todo o território nacional. 

Para orientar o trabalho que culminou com a elaboração deste relatório, o Comitê efetivou reuniões e 

atividades diversas, cumprindo, assim, as atribuições que lhes foram cometidas, a saber:

	 I.		reunir	e	analisar	a	informação	requerida	para	verificar	que	o	país	eliminou	a	rubéola,	o	sarampo	e	

SRC,	de	acordo	com	os	critérios	e	procedimentos	estabelecidos	para	tal;	

	 II.		participar	das	sessões	de	trabalho	e	visitas	que	o	Comitê	Internacional	de	Especialistas	realizará	no	

país	em	diferentes	momentos	do	processo	de	documentação;	

	 III.		assessorar	as	equipes	nacionais	de	vigilância	e	imunizações	nas	atividades	relacionadas	ao	processo	

de	verificação	da	interrupção	da	transmissão	endêmica	dos	vírus	da	rubéola	e	sarampo	no	país;	

e 

	 IV.		elaborar	 e	 entregar	 o	 relatório	 final	 ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 que	 enviará	 oficialmente	 a	

documentação	à	Representação	da	OPAS	no	país.

3)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria nº 182, de 5 de maio de 2010. Institui o Comitê Técnico Assessor 
de Erradicação do Sarampo e Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita, de caráter consultivo, para assessorar a 
Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis na condução do processo de preparação para certificação da erradicação do sarampo e 
eliminação da rubéola e síndrome da rubéola congênita em todo o território nacional (publicada no Diário Oficial da União [DOU] nº 
94, seção 1, de 19 de maio de 2010), Brasil, 2010.
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1. Breve caracterização do país e do sistema de saúde

O Brasil está localizado na parte sul do continente americano. Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 

ocupa quase metade da extensão territorial da América do Sul, estruturando-se em 26 estados federados, um 

Distrito Federal e 5.565 municípios. A população total é de 191,5 milhões de habitantes4, correspondendo 

a cerca de 50 milhões de famílias. É o 5º país mais populoso do mundo.

Com uma extensa faixa de fronteira (15,7 mil quilômetros), o país mantém intenso fluxo de população 

com 10 países (Venezuela, Guiana, Suriname, Departamento Ultramarino da Guiana Francesa, Uruguai, 

Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia).  Na América do Sul, apenas o Chile e o Equador não fazem 

fronteira com o Brasil.

Grande parte dos brasileiros (81%) está fixada na área urbana, sendo que 60% ocupam as grandes regiões 

metropolitanas, com uma densidade populacional de 22 habitantes/km2. A maior parte dos municípios 

(60%) tem menos de 20 mil habitantes.

O país está dividido em cinco regiões geográficas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Essa divisão 

toma como base características humanas e econômicas. Na região Sudeste, por exemplo, está concentrada 

cerca de 42% da população brasileira e é onde se localiza a cidade de maior contingente populacional: São 

Paulo (capital), com 11 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 141,81 habitantes/km². A 

região Nordeste reúne 28% da população e as regiões Sul, Norte e Centro-Oeste concentram 15%, 8% e 

7% dos brasileiros, respectivamente. As duas últimas, inclusive, embora registrem um menor contingente 

populacional, tornam-se alvo de atenção especial pelas suas características climáticas e geográficas.

Nas últimas décadas, a população brasileira vem apresentando profunda mudança na composição da 

estrutura etária e rápido declínio do ritmo de crescimento populacional, em consequência da redução das 

taxas de mortalidade e, principalmente, de fecundidade, devido a fatores diversos, entre eles a intensa 

urbanização e a mudança do papel econômico da mulher na sociedade. Para as próximas décadas, haverá 

progressiva diminuição relativa e absoluta da população jovem, paralelamente ao aumento da proporção 

de idosos na população, exigindo adequações de políticas públicas, inclusive de saúde.

A situação geral de saúde no país pode ser analisada a partir de um conjunto consistente de indicadores, 

periodicamente atualizado e amplamente disponível na internet5. A taxa média de fecundidade reduziu-se 

de 6,3 filhos por mulher, em 1960, para 1,90, em 2007. Entre 1997 e 2007, a mortalidade infantil declinou 

4)  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativa para 1º de julho de 2009. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/estimativa2009/estimativa.shtm (acessado em: 24/6/2010).

5)  Indicadores e dados básicos (IDB) 2009. Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA. Acesso em: http://www.datasus.gov.
br/cgi/idb2009/matriz.htm.
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de 32 para 20 óbitos por mil nascidos vivos. Essa redução foi mais intensa na região Nordeste, que apresenta 

valores mais elevados (decresceu de 50 para 28 óbitos infantis por mil nascidos vivos, no período).  

A proporção de indivíduos com 60 anos e mais aumentou de 7,3%, em 1991, para 9,9%, em 2007, enquanto 

a esperança de vida ao nascer atingiu 73,0 anos em 2008, com vantagem significativa para as mulheres 

(76,8 anos, contra 69,3 para os homens).  O aumento da escolaridade feminina, a elevação do percentual 

de domicílios com saneamento básico adequado (esgotamento sanitário, água potável e coleta de lixo) e a 

melhoria no acesso aos serviços de saúde foram decisivos para reduzir a mortalidade infantil.

Nascem, no Brasil, a cada ano, aproximadamente três milhões de crianças. Outros grupos prioritários para 

as ações de saúde incluem 13 milhões de crianças menores de 5 anos de idade (6,8% da população total), 

33,5 milhões de adolescentes de 10 a 19 anos (17,6%), 34,6 milhões de jovens de 15 a 24 anos (18,3%), 

47,0 milhões de mulheres em idade fértil e 18,8 milhões de idosos.

O sistema de saúde brasileiro é o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos princípios e diretrizes estão 

consagrados na Constituição Federal, promulgada em 1988. As ações e os serviços públicos, bem como 

os serviços privados contratados – de promoção, proteção e recuperação da saúde, individual e coletiva – 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 

nº 8.080, de 19906. O Sistema também se sustenta na participação social, que ocorre por intermédio das 

Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde, organizados e em funcionamento nas três esferas de 

governo, conforme preconizado na Lei nº 8.142, também de 19907.

A gestão do SUS se processa de forma articulada entre as três esferas de governo – federal, estadual e 

municipal –, por intermédio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. As 

diretrizes de descentralização e de autonomia de cada esfera estão sustentadas em papéis e competências 

claramente definidos, referendados pelos respectivos gestores, presentes ou representados em fóruns 

de gestão – as comissões intergestores –, organizadas e em funcionamento na esfera federal (Comissão 

Intergestores Tripartite), na estadual (Comissão Intergestores Bipartite) e no nível regional, agregando 

conjuntos de municípios.

O financiamento das ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS, destinados a todos os 

cidadãos brasileiros, é, também, tripartite, tendo como origem impostos arrecadados pelas três esferas 

governamentais. A execução dessas ações e serviços ocorre no município, ficando a União e os estados com 

6)  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Publicada no DOU de 20/9/1990 
(disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf).

7)  Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Publicada no DOU de 
31/12/1990 (disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm).
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responsabilidades complementares e suplementares voltadas especialmente para garantir o cumprimento 

dos preceitos constitucionais.

O conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (de atenção primária, de 

média e de alta complexidade) é desenvolvido por intermédio de uma rede regionalizada e hierarquizada, 

integrada por órgãos e instituições públicas municipais e também estaduais e federais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, incluindo as instituições públicas de controle 

de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e 

de equipamentos para a saúde. Em caráter complementar, a iniciativa privada também presta serviços 

ao SUS8. 

  A atenção primária, ou atenção básica, é definida como “um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”9. Essas ações são ofertadas em 

unidades ambulatoriais, tendo como base a estratégia saúde da família (ESF), implementada no início 

dos anos 1990, com o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). O Ministério da Saúde investiu fortemente na estratégia, possibilitando a sua expansão para todos 

os municípios brasileiros e consolidando-a como a base da reorganização do modelo de atenção à saúde 

preconizada para o SUS. 

Para a assistência de média e alta complexidade, o SUS conta com cerca de seis mil unidades hospitalares, 

totalizando mais de 440 mil leitos (próprios e conveniados). Anualmente, são realizados, em média, 

dois milhões de partos, 12 milhões de internações hospitalares, 132 milhões de atendimentos de alta 

complexidade e 150 milhões de consultas médicas. O sistema envolve diferentes níveis de complexidade, a 

exemplo do transplante de órgãos, atividade em que ocupa posição de liderança mundial; e da manutenção 

e expansão de programas como o de imunizações e o de controle das doenças sexualmente transmissíveis e 

da síndrome da imunodeficiência adquirida (DST/Aids); atuando, ainda, na efetivação de políticas, programas 

e ações de promoção da saúde, vigilância em saúde, e na regulação do sistema de saúde suplementar.  

A partir dessa breve descrição das características do país e do sistema de saúde, pode-se considerar que, 

de um modo geral, estão presentes as condições que favorecem a consolidação de iniciativas de controle 

e erradicação de doenças evitáveis por imunização, a despeito da complexidade e dos desafios facilmente 

perceptíveis, em termos da magnitude das ações e de desigualdades nas condições sociais.  

8) Lei nº 8.080/90, op. cit.
9)  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica.  

4ª ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 68 p. – (Série E. Legislação de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 4).
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2. A vigilância epidemiológica e o PNI

2.1. Estruturas e competências

A vigilância epidemiológica é uma ação consolidada no Brasil, considerada como ferramenta estratégica 

no campo da saúde pública, tendo se firmado, de forma mais precisa e abrangente, no trabalho que 

resultou na erradicação da varíola (1967-1971), no decorrer do qual foram realizados investimentos 

importantes na preparação de pessoal e na estruturação das primeiras unidades de vigilância estaduais, 

vinculadas às secretarias de saúde nos estados. 

Esse trabalho foi apoiado, técnica e administrativamente, pela Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), 

que cedeu pessoal técnico e administrativo para organizar a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) 

no Ministério da Saúde. A Fundação criou o Centro de Investigações Epidemiológicas (CIE) e mobilizou, 

para esse fim, recursos institucionais de suas estruturas operativas regionais, sediadas nos estados. O 

CIE realizou trabalho pioneiro de vigilância da varíola em três estados, instituiu a notificação semanal de 

doenças transmissíveis e passou a editar o Boletim Epidemiológico, em base quinzenal, que foi publicado 

regularmente até 1988.

A experiência com a erradicação da varíola subsidiou uma série de iniciativas que convergiram, ao longo 

das décadas de 1970 e 1980, para a estruturação do controle das doenças evitáveis por imunização no 

Brasil, mesmo diante das sucessivas mudanças políticas e estruturais ocorridas no Ministério da Saúde. 

Os órgãos governamentais responsáveis por essas iniciativas, nos anos 1970, foram: (i) a Campanha de 

Erradicação da Varíola (CEV), extinta em 1973; (ii) o Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de 

Doenças (1970-1975); (iii) a Fundação SESP, por delegação do Ministério da Saúde, até 1985; e (iv) a 

Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABS), a partir de 1975. Na década de 1980, todas as 

ações passaram a ser de responsabilidade da SNABS.

Continuando a observar os acontecimentos das duas décadas, podem ser destacados, considerando 

períodos de quatro anos, alguns fatos que marcaram a história da vigilância epidemiológica no país:

 a)  entre 1970 e 1974: (i) o Plano Nacional de Controle da Poliomielite, no período 1971-73; e (ii) a criação 

do PNI, em  1973, com suprimento de vacinas assegurado pela Central de Medicamentos (CEME);

 b)  entre 1975 e 1978: (i) a criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), instituído 

em 1975; e (ii) o combate à epidemia de doença meningocócica, no período 1972-1975;

 c)  entre 1979 e 1982: (i) a implantação da estratégia dos dias nacionais de vacinação contra a 

poliomielite, em 1980; (ii) a estruturação do apoio laboratorial à vigilância epidemiológica, também 

nesse ano; e (iii) o programa de controle de qualidade de vacinas, em 1981;
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 d)  entre 1983 e 1986: (i) o financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) de programas estaduais de controle de doenças, sob supervisão nacional integrada no 

âmbito do Comitê Interorgânico de Controle de Doenças Transmissíveis, em 1984; (ii) o Programa de 

Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (PASNI), criado em 1985; (iii) a instituição de plano 

estratégico para erradicar a poliomielite, apoiado em projeto de comunicação e educação desenvolvido 

em conjunto com os estados, em 1986, ocasião em que foi criado o “Zé Gotinha”, marca símbolo da 

mobilização; (iv) o programa de treinamento de larga escala em vigilância epidemiológica de doenças 

transmissíveis, o Curso Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE), em 1986;

 e)  entre 1987 e 1990: (i) é formulado o plano nacional de controle do sarampo, em 1987, buscando 

compatibilizar especificidades estaduais de natureza epidemiológica e operacional; (ii) é 

promulgada a Constituição, em 1988, trazendo em seu texto o fortalecimento da vigilância como 

base técnica indispensável para o planejamento e a implementação das ações no âmbito do SUS; 

e (iii) a Lei nº 8.080, de 1990, já referida, que define como princípio o uso da epidemiologia “para 

o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática”10.

Em 1990, as atribuições da SNABS foram incorporadas ao Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), 

pertencente à estrutura da recém-criada Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Ampliou-se o âmbito 

de atuação do Ministério da Saúde nesse campo, extrapolando a vigilância das doenças transmissíveis e 

agregando a análise da situação de saúde. Destaque-se, também, o fortalecimento das equipes estaduais 

e o incremento da organização de estruturas municipais. 

O avanço da descentralização da vigilância ocorreu com maior força a partir de 1999, com o estabelecimento 

da gestão única em cada esfera do SUS, a redefinição das responsabilidades dos gestores e o início da 

transferência direta para os estados e municípios de recursos financeiros específicos para essa atividade, 

conforme definições preconizadas na Portaria nº 1.399, de 15 de dezembro de 199911. 

Com a criação da SVS, em 2003, esta assume as atribuições do CENEPI, dentre as quais o PNI, a coordenação 

dos laboratórios de saúde pública e as ações de controle das doenças imunopreveníveis, demonstrando a 

importância dada a essas ações e o fortalecimento da vigilância no SUS. 

A SVS é a gestora do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS)12 e, em função da sua criação, a 

Portaria nº 1.399/99 é revogada e substituída pela Portaria nº 1.172, de 15 de junho de 2004, que, em 

10) Lei nº 8.080/90, op. cit.
11)  Portaria nº 1.399, de 15 de dezembro de 1999. Regulamenta a NOB SUS 01/96 no que se refere às competências da União, estados, 

municípios e Distrito Federal, na área de epidemiologia e controle de doenças, define a sistemática de financiamento e dá outras 
providências. Publicada no DOU de 16/12/1999 (disponível em: http://www.funasa.gov.br/web%20Funasa/Legis/pdfs/portarias_m/
pm_1399_1999.pdf).

12)  Decreto nº 6.860, de 27/5/2009. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas do Ministério da Saúde, integra o Centro de Referência Professor Hélio Fraga à estrutura da Fundação 
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2009, é substituída pela Portaria nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009. Essa substituição considerou 

a necessidade de uma atualização normativa da vigilância em saúde, em razão das novas diretrizes 

do Pacto pela Saúde, e o fato da SVS constituir o ponto focal nacional para o Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI 2005), junto à Organização Mundial de Saúde (OMS)13. 

Na Secretaria, as atribuições atinentes à vigilância epidemiológica, às imunizações e ao laboratório 

de saúde pública estão vinculadas ao DEVEP, estruturado em coordenações gerais, dentre as quais as 

relacionadas ao objeto deste relatório: CGDT, CGPNI e CGLAB. Como atribuições do Departamento, 

conforme Regimento Interno da Secretaria, tem-se: 

	 I.	propor	normas	relativas	a:

	 	 a)	ações	de	prevenção	e	controle	de	doenças	transmissíveis;

	 	 b)	notificação	de	doenças	transmissíveis;

	 	 c)	investigação	epidemiológica;	e

	 	 d)	vigilância	epidemiológica	nos	postos	de	entrada	do	território	nacional;	

	 II.		adotar	as	medidas	de	prevenção	e	controle	dos	fatores	de	riscos	e	das	doenças	ou	agravos	à	saúde	

pertinentes	ao	seu	campo	de	atuação;	

	 III.		coordenar	as	ações	de	epidemiologia	e	 controle	de	doenças	e	agravos	 inusitados	à	 saúde,	de	

forma	complementar	ou	suplementar,	em	caráter	excepcional,	quando	for	superada	a	capacidade	

de	 execução	dos	 estados,	 houver	 o	 envolvimento	de	mais	 de	um	estado	ou	houver	 riscos	 de	

disseminação	em	nível	nacional;	

	 IV.		normatizar	 e	 definir	 instrumentos	 técnicos	 relacionados	 aos	 sistemas	 de	 informações	 sobre	

doenças	de	notificação	compulsória	e	doenças	sob	monitoramento;

	 V.		analisar,	monitorar	 e	 orientar	 a	 execução	 das	 ações	 de	 prevenção	 e	 controle	 de	 doenças	 que	

integrem	a	lista	de	doenças	de	notificação	compulsória	ou	que	venham	assumir	importância	para	

a	saúde	pública;	

	 VI.		elaborar	indicadores	de	vigilância	epidemiológica	para	análise	e	monitoramento	do	comportamento	

epidemiológico	das	doenças	sob	vigilância	e	agravos	inusitados	à	saúde;	

        Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, altera e acresce artigo ao Anexo I e altera o Anexo II ao Decreto no 4.725, de 9 de junho de 2003, que aprova 
o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da FIOCRUZ, e dá outras providências. 
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6860.htm.)

13)  Portaria nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009. Aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. Publicada no DOU de 23/12/09 (Disponível em http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria3252_da_vigilancia_em_saude_0501_atual.pdf)

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   19 24.09.10   15:47:43



Setembro • 2010

20

	 VII.	propor	a	lista	nacional	de	doenças	de	notificação	compulsória;	

	 VIII.	propor	o	esquema	básico	de	vacinas	de	caráter	obrigatório;	

	 IX.		coordenar	a	investigação	de	surtos	e	epidemias,	em	especial	de	doenças	emergentes	e	de	etiologia	

desconhecida	ou	não	esclarecida,	e	de	eventos	adversos	temporalmente	associados	à	vacinação;	

	 X.		normatizar	 e	 supervisionar	o	 Sistema	Nacional	de	 Laboratórios	de	 Saúde	Pública	nos	 aspectos	

relativos	à	Vigilância	Epidemiológica	e	Ambiental	em	Saúde;	

	 XI.		normatizar,	coordenar	e	supervisionar	a	utilização	de	imunobiológicos;	

	 XII.		participar	da	elaboração	e	supervisionar	a	execução	das	ações	na	Programação	Pactuada	Integrada	

–	Epidemiologia	e	Controle	de	Doenças;	e	

	 XIII.		prestar	assessoria	técnica	e	estabelecer	cooperação	a	estados,	a	municípios	e	ao	Distrito	Federal	

na	organização	das	ações	de	epidemiologia,	imunização,	laboratório	e	demais	ações	de	prevenção	

e	controle	de	doenças14.

A CGDT está estruturada em subcoordenações, dentre as quais a Subcoordenação de Doenças de 

Transmissão Respiratórias e Imunopreveníveis, que se responsabiliza pela coordenação, monitoramento 

e avaliação da vigilância e controle do sarampo, da rubéola e da SRC. O trabalho dessa coordenação está 

estreitamente vinculado ao da CGPNI e da CGLAB. 

A CGPNI é responsável pela gestão do PNI, envolvendo as seguintes atribuições: (i) proposição do 

esquema básico de vacinas de caráter obrigatório; (ii) coordenação da investigação de eventos adversos 

temporalmente associados à vacinação; (iii) normatização, coordenação e supervisão da utilização de 

imunobiológicos; e (iv) assessoria técnica e cooperação a estados, municípios e ao Distrito Federal em 

imunizações. Essa coordenação adota uma estrutura voltada ao atendimento dos diferentes aspectos de 

responsabilidade da esfera nacional do SUS no tocante às imunizações, a exemplo da: (i) normatização; 

(ii) aquisição, distribuição e controle de estoques de imunobiológicos; (iii) rede de frio; (iv) vigilância dos 

eventos adversos associados temporalmente à vacinação. 

O processo entre as diferentes esferas do SUS ocorre numa via de mão dupla, podendo nascer a partir da 

esfera nacional até a ponta do sistema: do nível nacional para o estadual e deste para o municipal e vice-

versa. Nos municípios, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde se articulam, coordenam, monitoram 

e avaliam a rede de unidades de saúde onde é ofertada a vacinação. 

14)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Decreto nº 4.726, de 9 de junho de 2003. Aprova a Estrutura Regimental 
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Saúde, e dá outras providências. 
(Publicado no DOU de 10/6/2003 e republicado no DOU de 17/6/2003.)
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A CGLAB tem como responsabilidade coordenar, normalizar e supervisionar as subredes de laboratórios 

para a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental em saúde, pertencentes ao Sistema Nacional de 

Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB); e participa do controle e execução das ações de epidemiologia 

e controle de doenças e outros agravos à saúde. Conta, ainda, com uma rede de laboratórios, em cada 

estado, coordenada pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) e com laboratórios nacionais 

de referência para determinados agravos. O laboratório de referência nacional para o diagnóstico do 

sarampo, da rubéola e da SRC é o Instituto Oswaldo Cruz, da FIOCRUZ, no Rio de Janeiro.

Os exames sorológicos são realizados nesse laboratório de referência nacional e, também, no Instituto 

Evandro Chagas (IEC), da SVS, e em outros cinco laboratórios centrais. Com o aumento da demanda de 

amostras e a introdução do Plano Emergencial de Eliminação do Sarampo, em 1999, foi implementado o 

diagnóstico sorológico nos LACEN de todos os estados da federação. Em 2001, o laboratório de referência 

nacional passou a realizar o diagnóstico diferencial (Herpes Tipo 6 e Parvovírus B19), em situações de 

surto de doenças exantemáticas e na presença de IgM positivo para sarampo.

Nas 27 unidades federadas estão estruturadas equipes de coordenação das ações de vigilância e controle 

e, também, em grande parte dos municípios brasileiros. Na dependência do porte do município não há, 

necessariamente, uma equipe técnica ou um profissional exclusivo para essas ações. Independentemente 

disso, no tocante à vigilância, há uma capilaridade importante dentro do SUS que se vincula a toda a rede 

de serviços (atenção básica, média e alta complexidade), envolvendo as ações de prevenção, promoção, 

vigilância (detecção de casos, notificação, investigação) e assistência. 

Com relação ao PNI, as competências das três esferas de gestão do SUS estão também estabelecidas 

conforme a Portaria nº 3.252/09, já referida, cabendo à esfera federal: (i) o provimento dos imunobiológicos, 

considerados como insumos estratégicos; (ii) a gestão do Sistema de Informação do Programa (SI-PNI), 

incluindo a consolidação e análise dos dados e a retroalimentação das informações; e (iii) a coordenação 

do programa, incluindo a definição das vacinas obrigatórias no país, as estratégias e normatização técnica 

sobre sua utilização. 

Para a esfera estadual, ficaram definidas na mesma portaria: (i) o provimento de seringas e agulhas, 

também considerados como insumos estratégicos; (ii) a gestão do SI-PNI, incluindo a consolidação dos 

dados, o envio ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos, a análise dos dados e a retroalimentação 

das informações; e (iii) a coordenação do componente estadual do programa. Cabe também à esfera 

nacional e à estadual a atuação complementar ou suplementar, a cooperação técnica e a capacitação15. 

Já a esfera municipal tem como responsabilidades: (i) a coordenação e execução das ações de vacinação, 

incluindo a rotina e as estratégias especiais como campanhas e bloqueio, bem como a notificação e 

15) Portaria nº 3.252, op. cit.
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investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação; e (ii) a gestão e/ou 

gerência do sistema de informações em imunizações, incluindo a coleta e consolidação dos dados, o 

envio à esfera estadual dentro dos prazos estabelecidos, a análise e a retroalimentação16.

A vacinação é desenvolvida por meio de uma rede de mais de 30 mil salas de vacinas em todo o país. 

As atividades extramuros, mediante campanhas, intensificações e operações de bloqueio, são também 

responsabilidade das equipes da atenção básica, recebendo o reforço das esferas estadual e nacional. 

2.2. Programação e financiamento

Indicadores de cobertura de vacinação e de vigilância epidemiológica estão incluídos em vários dos instrumentos 

de planejamento e programação adotados na esfera nacional do SUS, como forma de garantir os recursos 

necessários ao desenvolvimento das ações e à cooperação financeira aos estados e aos municípios. 

Dentre esses indicadores estão os relacionados aos propósitos de eliminação da transmissão do vírus 

endêmico do sarampo, da rubéola e da SRC, reafirmando, com isso, o compromisso assumido pelo 

governo brasileiro. As metas a serem alcançadas são pactuadas entre os gestores, como já referido, e 

constam de documentos disseminados para todo o sistema.

Uma conquista importante, alcançada no mês de agosto de 2010, foi o estabelecimento, por meio da Lei 

Orçamentária Anual de 2011, de que a aquisição de imunobiológicos, destinados à prevenção e controle 

de doenças, não pode mais sofrer bloqueio de despesas ou contingenciamento, ou seja, o suprimento de 

vacinas e soros passou a ser obrigação respaldada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 168, 

e deve constar, obrigatoriamente, da proposta orçamentária do Ministério da Saúde17. 

O Plano Plurianual (PPA), um dos mais importantes dentre esses instrumentos, estabelece as medidas, os 

gastos e os objetivos a serem seguidos pelo Governo Federal ao longo de um período de quatro anos, 

estando previsto na Constituição Federal (artigo 165). 

No PPA 2008/2011, o Programa de nº 1.444, intitulado “Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e 

Agravos”18, tem como um dos objetivos setoriais “Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à 

saúde da população”, constituindo o programa “Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos”, 

cujos valores estipulados para os quatro anos chegam a R$ 12,7 bilhões, e a inclusão de várias atividades, 

16) Portaria nº 3.252, op. cit.
17)  Lei nº 12.309. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de Lei Orçamentária Anual de 2011. Anexo IV. DOU de 

10/8/2010 (disponível em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Leis/100809_lei_12309.pdf e em: http://
www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Leis/100809_lei_12309_anexoIV.pdf). 

18)  PPA 2008/2011 – Anexo I – Programas de Governo – Finalísticos; p. 802. Disponível em: http://www.sigplan.gov.br/v4/appHome/ 
(acessado em 7/7/2010).
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a exemplo da que refere à “Vigilância, prevenção e controle das doenças imunopreveníveis” (atividade 

8.725) e à “Vigilância, prevenção e controle de surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências 

em saúde” (atividade 6.160). Em outra atividade, descrita como “Imunobiológicos para a prevenção e 

controle de doenças” (atividade 6.031), está prevista a distribuição de uma média anual de 369,8 milhões 

de doses desses produtos, totalizando para o período R$ 4 bilhões, e na atividade “Vigilância, prevenção 

e controle das doenças imunopreveníveis” a meta é de 3,5 milhões de pessoas vacinadas ao ano, com 

recursos previstos da ordem de R$ 97,5 milhões para os quatro anos. 

O Pacto Nacional pela Saúde, firmado entre o Ministério da Saúde e as demais esferas e que foi acordado 

na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e no Conselho Nacional de Saúde (CNS), é outro importante 

instrumento que contempla a imunização. O pacto é constituído por três componentes: o Pacto pela 

Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. 

Neste último (Pacto de Gestão)19 está incluído, dentre seus objetivos, “Manter a cobertura vacinal 

adequada nos serviços de imunizações nos municípios e estados”, tendo como indicador a “cobertura 

vacinal por tetravalente em crianças menores de um ano”. O cálculo desse indicador considera o número 

de terceiras doses registradas dessa vacina, e como meta “95% de cobertura vacinal por tetravalente 

(DTP+Hib) em crianças menores de um ano”20. 

A Programação das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS), instrumento de planejamento também pactuado 

entre os gestores do SUS, é constituída por um elenco norteador de ações que subsidia a inserção de 

ações de vigilância em saúde na Programação Anual de Saúde (PAS), elaborada pelo Ministério da Saúde 

e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, tendo em vista o alcance das metas do Pacto de 

Gestão, já referido21. 

Para o período 2010/2011, um dos objetivos estabelecidos é “Manter a interrupção da transmissão 

do vírus autóctone da rubéola e sarampo e impedir a reintrodução dos vírus no país”, tendo como 

ações prioritárias: (i) investigar casos notificados de sarampo e rubéola em até 48 horas (80% dos casos 

investigados oportunamente); (ii) encerrar os casos notificados de doenças exantemáticas por critério 

laboratorial (95% dos casos notificados, encerrados por esse critério); e (iii) manter cobertura vacinal para 

a tríplice viral (95% de cobertura no grupo de um ano de idade).

Uma importante iniciativa, em termos de planejamento e recursos para o país, foi o Programa de Aceleração 

19)  Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva de Saúde. Departamento de Apoio à Descentralização. Diretrizes Operacionais. Pactos pela 
Vida, em Defesa do SUS e da Gestão. Série A Normas e Manuais Técnicos. Série Pactos pela Saúde, v. 1. Brasília: Ministério da Saúde; 
2007 (1ª ed., 1ª reimpressão).

20)  http://portalweb04.saude.gov.br/sispacto/ (acessado em 7/7/2010).
21)  Portaria nº 3.008, de 1 de dezembro de 2009. Determina a Programação das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS) como um elenco 

norteador para o alcance de metas do Pacto e demais prioridades de relevância para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e 
Vigilância Sanitária, eleitas pelas esferas federal, estadual e municipal. Publicada no DOU nº 230, de 2/12/2009, Seção 1, p. 69.
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do Crescimento (PAC), do Governo Federal, que englobou um conjunto de políticas econômicas, com 

investimentos em várias áreas, como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos. 

No bojo desse programa, foi formulado o Programa Mais Saúde, para o período 2008-201122, inserindo 

ações de saúde na política de desenvolvimento do governo. 

O PAC-Saúde, como passou a ser chamado, foi organizado em sete eixos de intervenção, a saber: (i) 

Promoção da Saúde; (ii) Atenção à Saúde; (iii) Complexo Industrial da Saúde; (iv) Força de Trabalho em 

Saúde; (v) Qualificação da Gestão; (vi) Participação e Controle Social; e (vii) Cooperação Internacional. 

Dentro desses eixos, foram incluídas medidas relativas: (i) à introdução de novas vacinas no calendário 

básico de vacinação; (ii) à instalação da rede nacional de armazenamento de insumos críticos (vacinas, 

inseticidas, remédios e kits diagnóstico); e (iii) à modernização da rede nacional de laboratórios de saúde 

pública.

No tocante à programação de atividades, anualmente, a SVS define as ações prioritárias e os recursos 

necessários, de acordo com o orçamento. Nessa programação, estão detalhadas aquelas relacionadas 

à vigilância e à vacinação, tendo em vista o atendimento às responsabilidades atribuídas à esfera 

nacional. Também é considerada, nessa definição, a necessidade da realização de estratégias nacionais 

diferenciadas, como as operações massivas de vacinação. 

2.3. Normatização

O Ministério da Saúde, de forma sistemática, edita, publica e distribui, por meio impresso e em sua 

página	http://portal.saude.gov.br/svs, diferentes materiais de caráter técnico, científico e normatizador, 

no formato de manuais, notas técnicas, protocolos, boletins, revistas, dentre outros.

No tocante à vigilância epidemiológica, a base normativa é o Guia	de	Vigilância	Epidemiológica, publicado 

pelo Ministério, encontrando-se em sua 7ª edição, referente ao ano de 2009. Um dos 15 cadernos que 

compõem o guia trata do sarampo, rubéola e SRC (caderno nº 2)23. 

O objetivo do Guia	de	Vigilância, editado desde 1977, é colocar à disposição do setor saúde do Brasil 

informações, orientações e normativas pautadas no avanço do conhecimento técnico e científico e 

no desenvolvimento de novas estruturas e estratégias. O guia, já consolidado no âmbito do SUS, é 

22)  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Mais saúde: direito de todos: 2008-2011. Ed. do Ministério da Saúde. 2008 (Série 
C. Projetos, Programas e Relatórios).

23)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância 
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7ª ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 816 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ 
gve_7ed_web_atual.pdf. 
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importante instrumento no enfrentamento dos desafios decorrentes das transformações observadas no 

cenário epidemiológico. Transformações que exigem constante atualização de conteúdos, bem como a 

ampliação do escopo de doenças sob vigilância. 

Outra publicação, o Guia	 de	 Bolso	 Doenças	 Infecciosas	 e	 Parasitárias, também em sua 7ª edição, 

de 200824, é especialmente dirigido aos médicos que precisam obter, em sua prática do dia a dia, 

informações atualizadas sobre aspectos clínicos, epidemiológicos e medidas de prevenção e controle 

das doenças que se encontram sob monitoramento, devido à sua potencialidade em causar dano à 

saúde pública.

No âmbito do PNI são vários os instrumentos adotados para disseminação de normas e procedimentos 

fundamentais para o trabalho de coordenação, planejamento, execução, monitoramento e avaliação das 

atividades de vacinação. 

O Manual	 de	Normas	 de	 Vacinação, cuja primeira publicação data de 1984, contempla os aspectos 

técnico-científicos que fundamentam a administração de vacinas e outros imunobiológicos utilizados no 

programa. O Manual, hoje, está em sua 3ª edição referente ao ano de 200125. 

Outro documento normativo é o Manual	de	Procedimentos	de	Vacinação, cuja primeira edição foi de 

1986, estando disponível atualmente a de 2001, com expectativa de nova versão para 2011. Este manual 

aborda os aspectos técnicos e administrativos relacionados: (i) à organização da sala de vacinação; (ii) 

aos procedimentos específicos para a administração de vacinas e soros; (iii) ao destino final das sobras de 

vacinas e do lixo da sala de vacinação; (iv) às noções básicas sobre refrigeração dos imunobiológicos; (v) 

às características das principais vacinas e soros; (vi) às orientações sobre o planejamento e a avaliação das 

atividades de vacinação; (vii) aos imunobiológicos utilizados em situações específicas; e (viii) às noções 

básicas sobre as doenças imunopreveníveis, e os acidentes provocados por animais peçonhentos e seus 

respectivos soros26. 

Também merecem menção o Manual de Rede de Frio, cuja última edição é de 200127 e o Manual de 

vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação, publicado em 200828. 

24)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: 
guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. 7ª ed. rev. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 372 p.: Il. (Série B. Textos Básicos de Saúde) Disponível em:  http://portal.saude.gov.br/portal/
arquivos/pdf/guia_bolso_7_edicao_web.pdf. 

25)  Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas de Vacinação. 3ª ed. Brasília: 2001, 72 p. (disponível em: 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf).

26)  Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Procedimentos de Vacinação. 4ª ed. Brasília: 2001 (disponível em: 
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf). 

27)  Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Rede de Frio. 3ª ed. Brasília: 2001 (disponível em: http://portal.saude.
gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_rede_frio.pdf).

28)  Ministério da Saúde. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. 2ª edição. Brasília: Ministério da Saúde. 
2008, p. 22.
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2.4. Calendários de vacinação

O PNI, nesses 37 anos de trajetória, desde a sua criação, em 1973, evoluiu de forma significativa em 

qualidade e extensão, bem como em termos de estrutura técnica, operacional e logística. 

Nos anos iniciais, era preconizado um calendário básico com seis vacinas para a criança, enquanto 

hoje são quatro calendários de vacinação: (i) para a criança; (ii) para o adolescente; (iii) para o adulto/

idoso; e (iv) para a população indígena. O programa trabalha com 44 produtos, entre vacinas, soros 

e imunoglobulinas, inclusive para segmentos específicos atendidos nos Centros de Referência de 

Imunobiológicos Especiais (CRIE)29.

Os calendários da criança, do adolescente e do adulto/idoso estão regulamentados pela Portaria Ministerial 

nº 1.602, de 17 de julho de 2006 (Anexo 4)30, e o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas, pela 

Portaria nº 1.946, de 19 de julho de 2010 (anexo 5)31. Com a definição de um calendário para esses povos, o 

Ministério da Saúde reconhece as especificidades étnicas e culturais e as diferentes situações de risco a que 

estão expostos os povos indígenas, incluídos entre os grupos de maior vulnerabilidade a doenças e agravos.

A vacinação de viajantes é outra preocupação do Ministério da Saúde, considerando o intenso fluxo 

de pessoas. Isso é fundamental especialmente considerando a necessidade de manter a eliminação da 

circulação do vírus selvagem do sarampo e da rubéola no território brasileiro. As pessoas que pretendem 

se deslocar para regiões onde há circulação do vírus do sarampo e da rubéola, inclusive com ocorrência 

de surtos e epidemias, devem estar vacinadas. Também há indicação de vacinação para os profissionais 

que mantêm contato com viajantes, especialmente os oriundos de áreas nessas condições.

Com a revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), as questões referentes à vacinação 

do viajante foram fortalecidas, e a SVS, em 2008, retomou o processo de discussão e a articulação com 

vistas a uma política de saúde para o viajante.

As recomendações sobre as principais vacinas de interesse para os viajantes nacionais e internacionais fazem 

parte dessa política e, nesse particular, as orientações quanto à emissão do Certificado Internacional de 

Vacinação ou Profilaxia (CIVP), de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A agência, por meio de Resolução de 2008, estabeleceu as normativas sobre o Certificado, inclusive no 

tocante à vacinação realizada pela rede privada32. 

29)  Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual dos centros de referência para imunobiológicos 
especiais. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

30)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria MS 1.602. Institui em todo o território nacional os Calendários de 
Vacinação da Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso. 17 de julho de 2006. Publicação no DOU, seção 1, nº 136, de 18 de 
julho de 2006.

31)  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria MS 1946. Institui em todo o território nacional o Calendário de 
Vacinação para os Povos Indígenas. 19 de julho de 2010. Publicação no DOU, seção 1, nº 137, de 20 de julho de 2010.

32)  Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 21, de 28 de março de 2008. Disponível em: http://
www.anvisa.gov.br/paf/vacinacao/servico_vacina_privado.pdf.

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   26 24.09.10   15:47:45



27

Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

Além disso, deve ser destacada a definição, por parte da Anvisa, de diretrizes gerais relativas ao controle, 

acompanhamento e adequação das medidas sanitárias em portos, aeroportos, fronteiras e recintos 

alfandegários, com o objetivo de controlar e minimizar o risco da introdução dos vírus do sarampo e da 

rubéola no país.

2.5. Imunobiológicos

O suprimento de imunobiológicos sempre constituiu preocupação permanente do Ministério da Saúde, 

tanto assim que, em 1985, no bojo de uma crise e para garantir o atendimento às necessidades nacionais, 

foi criado o PASNI33, já referido.  O Programa Nacional de Competitividade em Vacinas (Inovacina), de 

2006, foi outra iniciativa do Ministério da Saúde com o objetivo de investir no estímulo à eficiência 

produtiva do parque nacional, considerando que o mercado internacional nem sempre dispõe dos 

quantitativos de vacinas para atender à demanda do público-alvo brasileiro34. Para mostrar a relevância 

desse mercado, foram investidos, entre 1986 e 2007, mais de 100 milhões de dólares na modernização 

das instalações e equipamentos dos laboratórios públicos nacionais produtores de soros e vacinas35. 

A programação da aquisição de imunobiológicos no mercado nacional e internacional, coordenada pelo 

Ministério da Saúde, toma como base 10 parâmetros, a saber: (i) população-alvo; (ii) metas de cobertura; 

(iii) estratégias de vacinação (rotina e/ou campanha); (iv) movimentação nos CRIE; (v) estoque existente; 

(vi) análise da distribuição mensal no ano anterior; (vii) análise da série histórica das doses aplicadas; (viii) 

a necessidade de estoque estratégico; (ix) a disponibilidade orçamentária e financeira; e (x) a capacidade 

de produção dos laboratórios. 

A distribuição dos imunobiológicos para os estados é coordenada pelo Departamento de Logística da 

Secretaria-Executiva, em colaboração com o PNI, a partir da Central Nacional de Distribuição de Insumos 

(Cenadi), situada no Rio de Janeiro. As secretarias estaduais de saúde distribuem os produtos aos 

municípios e estes às unidades de saúde, onde estão instaladas salas de vacinação. Para o controle da 

distribuição e de estoque é utilizado o Sistema Informatizado de Insumos Estratégicos (SIES).

2.6. Rede de frio

A rede de frio de imunobiológicos é responsabilidade das três esferas de gestão. O Ministério da Saúde, 

esfera nacional, trabalha com a normatização técnica e com a promoção de estudos e experiências, tendo 

33)  Temporão, J. G. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e desenvolvimento. In: História, Ciências e Saúde - Manguinhos, 
vol. 10 (suplemento 2): 601-17. 2003.

34)  Ministério da Saúde. Portaria Ministerial nº 972, de 3 de maio de 2006. Institui o Programa Nacional de Competitividade em Vacinas 
(Inovacina).

35) Ministério da Saúde. 2008. Secretaria de Vigilância em Saúde. PNI: Relatório de Gestão 2008. Brasília. 25 p. (mimeo).
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em vista a agregação de novas tecnologias, a exemplo da aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos 

para conservação de vacinas em áreas remotas. Investe, também, em determinadas situações, na 

construção ou ampliação de centrais estaduais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos. 

A estruturação e manutenção da rede de frio é atribuição dos estados e dos municípios, incluindo aí a 

aquisição de equipamentos e de acessórios para conservação dos produtos, capacitação de pessoal e 

supervisão à rede. 

O trabalho de supervisão, realizado periodicamente, demonstra que, de modo geral, a rede de frio 

brasileira atende à demanda de armazenamento dos produtos utilizados no PNI, muito embora não 

exista um inventário centralizado, em termos de instalações e quantitativo de equipamentos. Quando 

necessário, como no caso da campanha de vacinação contra a rubéola de 2008, em que a quantidade de 

produtos superava a capacidade de armazenamento, os estados ou municípios providenciaram o aluguel 

de instalações refrigeradas, tipo contêiner.

Nas centrais da rede de frio, nacional, estaduais e, eventualmente, regionais ou municipais, as câmaras 

frias e outros equipamentos são instalados dentro dos mais modernos princípios de refrigeração. 

Essas instalações são monitoradas diuturnamente por meio de mecanismos de alarme, acionados em 

situações de emergência (falhas elétricas e/ou mecânicas), dispondo, também, de gerador de energia. 

Para o transporte dos produtos e na sala de vacinação, são utilizadas caixas térmicas, equipadas com 

termômetros para o controle da temperatura. 

Os profissionais responsáveis por essas atividades são capacitados periodicamente e as normas e 

procedimentos relativos à manipulação e conservação dos produtos, com garantia de qualidade e 

segurança, são atualizadas e publicadas sistematicamente, estando no prelo uma última edição do 

Manual de Rede de Frio.

2.7. Vacinação segura

A garantia da vacinação segura, um componente importante do PNI, toma como referência os seguintes 

elementos: (i) a utilização de insumos apropriados; (ii) a adoção de procedimentos seguros no preparo e 

na administração da vacina, de acordo com as normas estabelecidas, especialmente quanto ao manuseio 

dos produtos e dos insumos, notadamente seringa e agulha; e (iii) o manejo e destino adequado dos 

resíduos da vacinação (seringas, agulhas etc.).

No âmbito do SUS, são utilizadas seringas e agulhas descartáveis, adquiridas no mercado nacional pela 

esfera de gestão estadual, como já referido, e, eventualmente, pela esfera nacional, nas situações que 
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exigem o uso de grandes quantitativos. Os procedimentos técnicos para o uso desses insumos, bem 

como para preparo e administração dos imunobiológicos constam do Manual de Procedimentos para 

Vacinação. Também está normatizado o uso da caixa coletora de perfurocortantes para o descarte do 

material utilizado na sala de vacinação, bem como os cuidados relativos ao tratamento e disposição 

final de resíduos de serviços de saúde, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama).

Outro importante componente da vacinação segura é a vigilância de eventos adversos associados 

temporalmente à vacinação. Em 1992, o Brasil iniciou a estruturação do Sistema Nacional de Vigilância dos 

Eventos Adversos Pós-vacinação, publicando o primeiro manual específico em 1998. A última edição é de 

200836. A partir do ano 2000, foi implantado o Sistema de Informação da Vigilância de Eventos Adversos 

Pós-vacinação (SI-EAPV), possibilitando a coleta e análise de informações de forma mais abrangente e 

consistente. Em 2005, a Portaria nº 33, da SVS37, coloca evento adverso pós-vacinação como agravo de 

notificação compulsória.

Por meio das informações geradas pelo SI-EAPV, as esferas de gestão do SUS: (i) realizam o monitoramento dos 

eventos adversos graves; (ii) identificam novos e/ou raros eventos; (iii) estabelecem ou descartam relação de 

causalidade com a vacina; (iv) conhecem as taxas de incidência dos eventos adversos e riscos associados a cada 

vacina; (v) avaliam a relação risco-benefício; e (vi) articulam a realização de estudos de segurança e eficácia. 

2.8. Qualidade da informação

No Ministério da Saúde, tem sido uma constante a preocupação com a informação como componente 

estratégico da gestão, tanto assim que, ao longo do tempo, tem havido um forte investimento na qualidade 

desse produto, considerando critérios de oportunidade, atualidade, disponibilidade e cobertura. 

A compatibilidade das principais bases de dados, dos diversos sistemas de informações em saúde, com 

vistas à sua utilização conjunta, é uma meta que vem sendo buscada, abrangendo a uniformização de 

conceitos e definições, bem como dos códigos de procedimentos. A retroalimentação da informação 

para o contínuo processo de aperfeiçoamento, gerência e controle da qualidade dos dados tem merecido 

atenção específica, associada à divulgação das informações e das análises realizadas, considerando-as de 

valor inestimável para a atuação dos profissionais de saúde, a gestão e o controle social. 

Vários sistemas integram o campo da informação em saúde, destacando-se a seguir características de 

36) Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação, op. cit.
37)  Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS nº 33, de 14 de julho de 2005. Inclui doenças à relação de notificação compulsória, define 

agravos de notificação imediata e a relação dos resultados laboratoriais que devem ser notificados pelos Laboratórios de Referência 
Nacional ou Regional. DOU nº 135, de 15 de julho de 2005, Seção 1, página 111.
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cinco deles, vinculados de forma importante aos processos que têm como objetivo a eliminação do vírus 

do sarampo e da rubéola, e da transmissão da SRC: o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), o Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações (SI-API), o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS).

 O SINAN representa a essência da vigilância epidemiológica. Desenvolvido entre 1990 e 1993, utiliza 

formulários padronizados em todo o país e registra dados indispensáveis ao cálculo dos principais 

indicadores, tais como as taxas de incidência e prevalência, letalidade, entre outros.

O SI-API propicia a avaliação regular e sistemática dos dados de vacinação, desagregados até a esfera 

municipal. Dentro de cada unidade federada, essa desagregação pode ir até a sala de vacinação. Por meio 

do SI-API, é possível acompanhar o indicador cobertura vacinal, por esfera de gestão (municipal, estadual 

e nacional), por estratégia de vacinação (campanha ou rotina), por faixa etária e por imunobiológico. 

É possível, do mesmo modo, acompanhar a taxa de abandono e controlar o envio de boletins com 

informação sobre a vacinação, bem como o estoque e distribuição de imunobiológicos. Atualmente, está 

em desenvolvimento um sistema que irá permitir o registro nominal e por procedência da pessoa que 

recebeu a vacina, o que vai permitir a obtenção de dados mais precisos e análises mais próximas de cada 

realidade.

 O SIM, criado em 1975 e informatizado a partir do ano de 1979, tem como instrumento padronizado 

de coleta de dados a Declaração de Óbito (DO), cuja emissão é de competência exclusiva do Ministério 

da Saúde. O sistema disponibiliza informações extremamente relevantes para subsidiar o diagnóstico 

da situação de saúde da população. Permite a construção de importantes indicadores, a exemplo da 

mortalidade proporcional por causas, faixa etária, sexo, local de ocorrência e residência, letalidade de 

agravos dos quais se conheça a incidência, bem como taxas de mortalidade geral, infantil, materna ou 

por qualquer outra variável contida na DO. 

O SINASC tem como instrumento padronizado de coleta de dados a Declaração de Nascido Vivo (DN), 

cuja emissão é de competência exclusiva do Ministério. O sistema produz informações relevantes a partir 

das quais podem ser construídos os coeficientes de mortalidade infantil e materna, indicadores relevantes 

para a avaliação de riscos à saúde da mãe e da criança. 

Já o SIH/SUS, que reúne informações de cerca de 70% das internações hospitalares realizadas no país, 

representa uma grande fonte de dados sobre os agravos à saúde que requerem internação, contribuindo 

expressivamente para o conhecimento da situação de saúde e para a gestão de serviços, com utilização 

relevante para fins epidemiológicos.
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2.9. Mobilização social e divulgação de informações

O Brasil tem uma experiência consolidada no campo da mobilização social. O uso do rádio, da TV e a 

produção de materiais impressos, cartilhas, cartazes e panfletos são mecanismos mantidos ao longo do 

tempo, num processo que se solidifica e se aperfeiçoa a cada dia, dentro da perspectiva de informar e 

mobilizar públicos-alvo da vacinação. A criação do “Zé Gotinha”, na segunda metade da década de 1980, 

foi um marco nesse processo, transformando-se em símbolo de vacina e de prevenção que se mantém e 

se fortalece, pelo seu carisma, empatia e capacidade de comunicação com o público adulto e infantil. 

Na campanha da rubéola, em 2008, foi inovadora a experiência do uso da internet, numa interatividade 

permanente, não somente entre técnicos e profissionais de saúde, mas também com a população. Em 

destaque a possibilidade de resposta imediata a dúvidas quanto à vacina, à doença, aos possíveis eventos 

adversos e aos aspectos operacionais da campanha. 

Muito embora o Brasil não trabalhe com um plano nacional de comunicação social específico para a saúde, 

há um processo sistemático de mobilização que ocorre em função de temáticas de interesse nacional, 

a exemplo de macroestratégias de vacinação. Essa programação insere-se no âmbito da programação 

global de comunicação do Governo Federal. Os governos estaduais e municipais também formulam seus 

planos de comunicação nessa mesma linha. 

Nas campanhas de mobilização para a vacinação há uma preocupação em manter uma unidade em todo 

o território nacional, em termos de chamamento, slogans, logomarcas, e o Zé Gotinha tem exercido esse 

papel, que é o de possibilitar uma sincronização. Também nesses grandes eventos busca-se a participação 

do setor privado e de organizações da sociedade civil. A própria mídia, por meio de suas redes, participa 

com iniciativas no campo da utilidade pública e da responsabilidade social. Por ocasião de grandes 

mobilizações, como na campanha de vacinação contra a rubéola, o Ministro da Saúde faz pronunciamento 

em cadeia nacional, conclamando a população para comparecer aos postos de vacinação. Secretários 

estaduais e municipais também se mobilizam. Formadores de opinião, lideranças, desportistas e artistas 

dão depoimentos de apoio e incentivo. 

A experiência brasileira em termos de comunicação para a vacinação é exemplar, inclusive no sentido 

de promover uma consciência cidadã quanto ao direito à saúde. Análise sobre o PNI e sua evolução, 

ao abordar a experiência brasileira com as campanhas de vacinação, refere que o uso de instrumentos 

e estratégias de comunicação, pelo seu caráter pedagógico, foi fundamental “na estruturação de uma 

consciência sanitária específica, fortalecendo a visão da vacina como um bem público, de caráter universal 

e equânime”38.

38) Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação, op. cit
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2.10. Articulação interinstitucional

O processo de articulação que ocorre entre as esferas de gestão e que tem seu principal espaço 

de discussão e pactuação nas comissões intergestores, já citadas, é complementado, aperfeiçoado 

e consolidado em reuniões, encontros, seminários e outros eventos de abrangência nacional, 

macrorregional ou mesmo estadual. 

Participam dessas atividades os coordenadores, equipes técnicas, especialistas, assessores e parceiros 

governamentais e não governamentais, representando instituições brasileiras e de outros países e 

organismos internacionais. Os eventos são realizados com o objetivo de informar e orientar sobre o 

desenvolvimento de estratégias, divulgar avanços técnicos e científicos, além de promover avaliações 

técnicas e operacionais periódicas de processos, resultados e impactos, em âmbito nacional, 

macrorregional e internacional, servindo de base para a tomada de decisões.

Como iniciativa importante na articulação intersetorial e com a comunidade científica e associações 

profissionais foi criado, em 1991, o Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI)39. Esse fórum é 

integrado por profissionais que detêm expertise em diferentes áreas no âmbito da imunologia, da 

infectologia e da epidemiologia, representando sociedades científicas, instituições e organizações. 

O comitê apoia fortemente o desenvolvimento do PNI, especialmente, na definição de normas e 

procedimentos fundamentados em evidências técnico-científicas, além de possibilitar a consultoria 

necessária e qualificada às decisões emanadas da esfera federal. Algumas unidades federadas 

possuem comitês de especialistas estruturados com esta mesma finalidade, o que permite 

adequações e referendos que consideram particularidades locais, em função das dimensões do país 

e de peculiaridades das diferentes regiões.

Outra articulação importante é realizada com a Anvisa, especialmente para a garantia de alguns 

requisitos no âmbito do PNI, como um maior controle sobre os dados relativos às vacinações 

realizadas no âmbito do setor privado40, ou o cumprimento de exigências quanto à incorporação da 

farmacovigilância pós-comercialização dos imunobiológicos41.

39)  Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS nº 66, de 3 de junho de 2008. Constitui o Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI). 
DOU. Brasília, 4 de junho de 2008. Seção 2.

40)  Ministério da Saúde. Agência de Vigilância Sanitária. Fundação Nacional de Saúde. Portaria Conjunta nº 1, de 2 de agosto de 2000. 
Estabelece as exigências para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, seu licenciamento, fiscalização e controle, 
e dá outras providências. Publicado no DOU de 3/8/2000.

41)  Ministério da Saúde. Agência de Vigilância Sanitária. Secretaria de Vigilância em Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Portaria Conjunta 
nº 92, de 9 de outubro de 2008. Dispõe sobre o estabelecimento de mecanismo de articulação entre a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, a Secretaria de Vigilância em Saúde e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 
sobre Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde e define suas competências. 
Publicada no DOU de nº 197, de 10/10/2008, p. 112, Seção 1.
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2.11. Capacitação, supervisão, monitoramento e avaliação

No Brasil, é uma tradição do setor saúde adotar a capacitação dos profissionais como estratégia básica 

na implementação de propostas, projetos e intervenções em saúde. Na vigilância e na imunização 

não é diferente. 

De modo geral, os treinamentos desenvolvidos pela esfera nacional adotam uma estratégia em 

cascata, mediante formação de monitores/tutores que multiplicam o processo para a esfera estadual 

e, desta, para o municipal, até o nível local. Os estados e municípios também desenvolvem seus 

processos específicos na dependência de suas necessidades.

No PNI, deve-se destacar o treinamento de pessoal de sala de vacinação, iniciado no final dos anos 

1980, e que foi amplamente disseminado por todo o país. Esse treinamento, adotado até os dias 

atuais, está voltado para a atualização e o aperfeiçoamento do profissional que, na linha de frente, 

trabalhando junto ao usuário, tem de tomar decisões fundamentadas nas diretrizes e normativas 

do programa, no conhecimento e na tecnologia disponíveis em imunizações. Outros treinamentos 

são também viabilizados tendo como temática a rede de frio, sistema de informação, vigilância de 

eventos adversos, manejo adequado dos dados de vacinação, dentre outros.

Nas áreas de vigilância e laboratório, a capacitação também é ferramenta estratégica para orientar 

o desenvolvimento das ações que vão permitir o alcance de metas e indicadores. A iniciativa do 

Curso Básico em Vigilância Epidemiológica (CBVE), já referido, foi determinante para a consolidação 

dessas ações na década de 1980. Outro exemplo, de 1992, foi a mobilização desencadeada em todo 

o país para capacitação de profissionais de saúde em vigilância, dentro da proposta de eliminação 

do sarampo.

O Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), e depois a SVS, nos últimos anos, vem investindo 

maciçamente na força de trabalho no âmbito da epidemiologia, viabilizando cursos de especialização 

e mestrado, em articulação com instituições de ensino superior, além de ter promovido a capacitação 

em epidemiologia de campo (EPISUS), com a preparação de profissionais, para o trabalho de 

investigação e análise epidemiológica. 

A supervisão é também uma atividade exercida por todas as áreas do Ministério da Saúde, 

especialmente considerando a necessidade de estabelecer um vínculo de cooperação técnica entre 

a esfera nacional e a esfera estadual e, mais eventualmente, com a esfera municipal. Nas áreas 

de vigilância, laboratório e imunizações, a atividade de supervisão abrange os aspectos técnicos, 

administrativos, logísticos, gerenciais e políticos sempre na perspectiva da melhor qualidade  

dos serviços. 
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O monitoramento e a avaliação dessas ações também fazem parte do processo coordenado pelo 

Ministério da Saúde, inclusive em função do cumprimento de metas e indicadores. A busca ativa 

é bastante utilizada para o monitoramento das atividades, especialmente para esgotar todas as 

possibilidades, como é o caso da busca ativa de casos ou de não vacinados. 

Os resultados de supervisões, monitoramento e avaliações são sistematizados em boletins ou informes 

e retroalimentados para os envolvidos nas diferentes esferas do SUS.
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3.  Trajetória do controle e eliminação do sarampo, da 
rubéola e da síndrome da rubéola congênita no Brasil

3.1. Situação até o ano 2000

A vacina contra o sarampo passou a ser utilizada no Brasil em meados da década de 1960, por iniciativa 

do Governo Federal e de alguns estados, mas sem um plano de continuidade estabelecido, sendo 

recomendada para crianças entre oito meses e quatro anos de idade. 

A notificação nacional de casos de sarampo e de outras doenças que não eram objeto de programas federais 

específicos de saúde teve início em 1968, com a criação do Centro de Investigações Epidemiológicas (CIE).

A doença era epidêmica e responsável por elevada mortalidade de crianças, em associação com a 

desnutrição. Um estudo multicêntrico realizado pela OPAS (1969-1971), em várias cidades da América 

Latina, mostrou que o sarampo era a principal causa de mortalidade em crianças entre um e quatro anos 

de idade. Três cidades brasileiras fizeram parte do estudo: São Paulo, Recife e Ribeirão Preto42.  

Em 1977, por meio de portaria ministerial, foram definidas as vacinas obrigatórias para a população infantil, 

dentre as quais a vacina contra o sarampo. O Ministério da Saúde intensifica o controle do sarampo no início 

dos anos 1980, por meio de campanhas, dando prioridade às áreas de baixa cobertura de vacinação. 

Em 1982, ocorre nova modificação na idade da vacinação, baseada em estudos de imunogenicidade, 

passando a ser indicada aos nove meses.  Dois anos depois, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 

Bio-Manguinhos, da FIOCRUZ, iniciou a produção da vacina monovalente contra o sarampo, com a cepa 

CAM-70. As coberturas de vacinação avançam e chegam próximas de 80%, sem haver, no entanto, 

impacto significativo sobre os ciclos epidêmicos da doença43. 

Em 1987, foram realizadas campanhas massivas de vacinação, envolvendo 15 estados, verificando-se 

uma acentuada redução na incidência, nos dois anos seguintes44 45. O Ministério da Saúde, em 1991, 

elaborou o Plano Nacional de Controle e Eliminação do Sarampo, com base na situação epidemiológica: 

ocorrência de epidemias de sarampo com altas taxas de mortalidade46 47.

42)  Puffer, R. R. & Serrano, C. V. Características de la mortalidad en la niñez. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 
1973. p. 317-20. (Publicación Científica, 262.)

43)  Ministério da Saúde/Secretaria de Ações Básicas de Saúde/Departamento Nacional de Epidemiologia. Plano Nacional de Controle do 
Sarampo. Documento preliminar, 1987. [Publicação mimeografada.]

44) Plano 1987, op. cit.
45)  Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Capacitação de pessoal para a vigilância epidemiológica do sarampo. Módulo 

Instrucional I. Brasília, 1992.
46)  Silva, P. L. Erradicação do sarampo: uma possibilidade real? Revisão crítica da teoria e das estratégias de eliminação [Dissertação de 

Mestrado]. Rio de Janeiro (RJ). Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ; 1993.
47)  Domingues, C. M. A. S. et al. A evolução do sarampo no Brasil e a situação atual. Informativo Epidemiológico do SUS. Ano VI,  

nº 1 - p. 7-19, 1997.
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O desenvolvimento do plano, em 1992, estava sustentado em ações de imunização, na vigilância 

epidemiológica e no diagnóstico laboratorial. O marco inicial foi a Campanha Nacional de Vacinação, 

realizada no período de 22 de abril a 25 de maio. Foram vacinados mais de 48 milhões de crianças e 

adolescentes, na faixa dos nove meses a menores de 15 anos de idade. A cobertura vacinal alcançada 

foi de 96% e o impacto foi imediato, verificando-se a redução de 81% no número de casos notificados, 

passando de 42.435, em 1991, para 7.934 no ano seguinte48. 

A vigilância epidemiológica foi intensificada, incluindo a capacitação de profissionais de saúde de nível 

médio e superior de todo o país, e foi estabelecida uma série de atividades visando à detecção e ao controle 

oportuno de casos e surtos da doença, por meio das seguintes medidas: (i) identificação da ocorrência 

de casos suspeitos de sarampo; (ii) notificação de todos os casos suspeitos de sarampo; (iii) investigação 

de todos os casos suspeitos notificados; (iv) coleta de amostras de sangue para sorologia de todo caso 

investigado; e (v) realização de operações de bloqueio de vacinação frente a todo caso suspeito.

Foi desse período a decisão de incorporar ao esquema básico de vacinação uma segunda dose da vacina 

contra o sarampo, administrada a partir dos 12 meses de idade, indicando como idade preferencial os 15 

meses. Também foi em 1992 que o estado de São Paulo introduziu a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola 

e caxumba) e por iniciativa própria adquiriu o produto, destinando-o ao grupo de um a 10 anos de idade. 

Em 1994, foi definido que todo caso confirmado de sarampo seria considerado um surto e deveria ser 

investigado oportuna e obrigatoriamente. Na 24ª Conferência Sanitária Pan-americana, em Washington, 

D.C., foi declarada a certificação da erradicação da poliomielite no continente americano. Nessa 

Conferência, também foi adotada a meta de eliminação do sarampo até o ano 2000.  

Essa decisão considerou os êxitos alcançados para a erradicação da varíola e da poliomielite. Considerou, 

do mesmo modo, que o sarampo, tal qual a varíola e a poliomielite, era uma doença passível de eliminação, 

em razão de algumas características, a saber: (i) hospedeiro único: o ser humano; (ii) vacina eficaz; (iii) 

ausência de casos subclínicos; e (iv) imunidade duradoura. Além disso, o compromisso internacional para 

a eliminação foi motivado pelo alto impacto epidemiológico e social das epidemias de sarampo. 

No ano seguinte, em 1995, por ocasião da 38ª Reunião do Conselho Diretor da OPAS, os ministros da 

saúde dos países da região das Américas aprovaram o Plano de Ação para Erradicação do Sarampo 

até o ano 2000. Nesse mesmo ano, no Brasil, a vacinação com a vacina tríplice viral foi expandida para 

os estados do Espírito Santo e Paraná e, nos anos seguintes, para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Piauí, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, destinada ao grupo de um a 11 anos de idade. Ainda 

em 1995, a população de um a três anos de idade foi alvo da primeira campanha de seguimento, em 

todos os estados, exceto São Paulo. A vacinação foi indiscriminada e a cobertura atingiu 80%. 

48)  Silva, P. L., op. cit.
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Em 1996, foram identificados três casos importados de sarampo em dois surtos nas regiões Sul e Sudeste 

do país, cujos detalhes serão descritos no tópico relativo à epidemiologia da doença. No ano seguinte, 

em 1997, depois de quatro anos de relativo controle, observou-se um recrudescimento do sarampo no 

país, iniciando em São Paulo e expandindo-se, posteriormente, para os demais estados. O genótipo viral 

identificado foi o D6. 

A situação exigiu a realização de nova campanha de seguimento contra o sarampo, abrangendo 

23 unidades federadas e tendo como alvo crianças de seis meses a quatro anos de idade, de forma 

indiscriminada. Os estados de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina não foram 

incluídos na campanha devido à implantação da vacina tríplice viral no ano anterior49 50.

Em 1999, com o objetivo de fortalecer as estratégias necessárias à consolidação da meta de erradicação do 

sarampo, o Brasil elaborou o Plano de Ação Emergencial e constituiu um Grupo Tarefa Nacional, composto 

por técnicos, contratados pelo Ministério da Saúde, por meio de um convênio com a OPAS. O grupo ficou 

responsável por desenvolver um trabalho de cooperação técnica junto às equipes de vigilância epidemiológica 

dos 27 estados da Federação. Essa iniciativa fortaleceu e consolidou o processo de implantação, monitoramento 

e avaliação de indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo. 

3.2. Situação a partir do ano 2000 até os dias atuais

O último caso autóctone de sarampo foi confirmado em 2000, no estado do Mato Grosso do Sul. Também 

nesse ano foi concluída a implantação das vacinas tríplice e dupla viral, que vinham sendo introduzidas 

na rede de serviços do SUS de forma gradativa.

Entre 2001 e 2009, foram confirmados 67 casos de sarampo no país. O último surto ocorreu em 2006, 

no estado da Bahia, com 57 casos confirmados, e foi identificado o vírus D4, que circulava em países da 

Europa. Apenas um caso confirmado tinha uma dose da vacina tríplice viral, confirmando ser a vacina a 

melhor forma de proteção contra a doença.   

Nos anos 2001 e 2002, intensificaram-se as estratégias de vacinação destinadas ao grupo de mulheres 

em idade fértil (MIF), de 12 a 39 anos de idade, objetivando a eliminação da SRC. A cobertura vacinal 

média alcançada (93,5%) não foi homogênea entre os municípios, contribuindo para a ocorrência de 

surtos de rubéola e casos da SRC entre 2006 e 2008.     

49)  Maranhão, E.  Referência histórica do sarampo ou como se muda a história de uma doença www.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/
txt_2052454.ppt, 5/7/2010. (Material apresentado no II Seminário sobre história de doença promovido pela Casa de Oswaldo Cruz, 
em 2006.)

50)  NOGUEIRA, Cristina et al. Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica do sarampo nos estados de São Paulo e Bahia. Inf. 
Epidemiol. SUS [online]. 1998, vol. 7, n. 1, p. 63-85. ISSN 0104-1673.
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Em 2003, a vacina monovalente contra sarampo é retirada do calendário de vacinação do grupo menor 

de um ano, sendo substituída definitivamente pela vacina tríplice viral administrada em crianças com um 

ano de idade. 

Também em 2003, o PNI implementou importante frente de trabalho junto aos municípios da fronteira 

brasileira, intensificando a multivacinação, de acordo com a situação epidemiológica ou a existência de 

baixas coberturas. O programa coordenou todo o trabalho disponibilizando imunobiológicos e insumos. 

Destaca-se no contexto desse processo de articulação a participação brasileira na Jornada Sul-Americana 

de Vacinação, promovida pela OPAS. 

Nesse mesmo ano, o Conselho Diretor da OPAS, em sua 44ª reunião (Resolução do Conselho Diretor – 

CD44 R1)51, definiu para os países das Américas a meta de eliminação da rubéola e da SRC, para o ano 

de 2010. A decisão, além de considerar os resultados já obtidos no campo das imunizações, levou em 

conta os elevados e incalculáveis custos da síndrome, diretos e indiretos, principalmente para a família e 

para a criança que tem a doença. São custos relacionados à necessidade de procedimentos diagnósticos 

e tratamento especializado, assim como em razão da cronicidade e gravidade das manifestações. 

O Conselho Diretor, ao destacar o ônus para a sociedade decorrente das incapacidades, ressaltou o custo 

financeiro de um caso de SRC, em termos da atenção médica durante toda a vida, estimado entre US$ 

120 e US$ 200 mil. Também foi importante para fundamentar a decisão a comparação entre o elevado 

custo da assistência e a alta eficácia e baixo custo da vacina contra a rubéola, que se traduz em ponto 

positivo para a vacinação, numa proporção estimada de 12:1 (intervalo 8:1 e 16:1). 

Essa questão tornou-se mais emblemática diante da expectativa do registro anual de 20 mil casos da 

SRC nas Américas, segundo estudos, caso não viesse a ser adotada uma estratégia de eliminação. Para 

os países, a disponibilidade de uma vacina eficaz e de baixo custo e, mais ainda, o histórico de êxitos na 

eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis, colocava a questão ética de permitir o nascimento 

de crianças portadoras da SRC52. 

Em 2004, o Brasil participou da Semana Ibero-Americana de Imunizações priorizando as áreas de fronteira 

com a região andina e o Cone Sul, para a vacinação da população casa a casa e em postos fixos, com as vacinas 

do calendário nacional. Na ocasião, foi feito o monitoramento da cobertura vacinal, supervisão, entrevistas, 

além de busca ativa de doenças exantemáticas. Participaram desta semana 87 municípios de fronteira. No 

período de 2005 a 2008, a Semana Americana de Vacinação focalizou as áreas indígenas do Brasil. 

51)  Organização Pan-americana da Saúde. CD 44. R1: Manutenção dos Programas de Imunização – Eliminação da rubéola e da síndrome 
de rubéola congênita (SRC). 44º Conselho Diretor. Washington, D.C., 22 a 26 de setembro de 2003 (disponível em: www.paho.org/
portuguese/gov/cd/cd44-fr-p.pdf, acessado em: 7/8/2010).

52)  Ministério da Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasil livre da rubéola: campanha 
nacional de vacinação para eliminação da rubéola, Brasil, 2008: Relatório.
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Em maio de 2005, a Portaria Conjunta n° 20, da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e da SVS, estabelece 

que todas as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) relativas a agravos de notificação compulsória, 

identificadas através da CID 10, seriam avaliadas pela equipe da vigilância epidemiológica em âmbito 

hospitalar ou pela vigilância epidemiológica do estado ou do município. O objetivo maior seria obter o 

conhecimento desses agravos, tendo em vista o desencadeamento das ações de controle53.     

Em outubro de 2007, diante do reconhecimento dos avanços alcançados na direção da eliminação da rubéola 

e da SRC, durante a 27ª Conferência Sanitária Pan-americana e a 59ª Sessão do Comitê Regional da OPAS, 

foi aprovada a formação de um Comitê Técnico responsável pela análise documental para comprovação da 

interrupção da transmissão dos vírus endêmicos do sarampo e rubéola e da SRC nas Américas.

No Brasil, começaram, em 2007, as articulações no âmbito do SUS, envolvendo as três esferas de gestão, 

tendo em vista a realização da campanha nacional de vacinação para homens e mulheres (de forma 

indiscriminada, independentemente do antecedente de vacinação ou de doença), tomando como base 

todo processo de discussão dos aspectos técnicos, operacionais e logísticos, bem como da factibilidade e 

viabilidade da proposta. A campanha, programada inicialmente para o período de agosto a setembro de 

2008, estendeu-se até dezembro, sendo considerada, à época, a maior operação de vacinação de todos 

os tempos, agora, superada pela estratégia de vacinação contra o vírus influenza H1N1 pandêmico, 

também realizada no Brasil54. 

3.3. Vigilância ativa: estratégia determinante

Até a formalização da vigilância do sarampo, em 1975, com a criação do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE), as atividades de investigação individual de casos suspeitos e a adoção de medidas 

de controle ocorriam de forma diferenciada, de acordo com a capacidade das Secretarias Estaduais de 

Saúde, o que se refletia, de forma importante, na qualidade das informações disponíveis. 

Entre 1986 e 1991, para otimizar recursos, ficou estabelecido que somente os surtos deveriam ser investigados, 

mas em 1992 retorna-se a preconizar a investigação individual de todo caso suspeito notificado. 

Essa medida, adotada logo depois da campanha de vacinação em massa contra o sarampo, foi 

importante para o fortalecimento da vigilância epidemiológica da doença. O registro das informações era 

53)  Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SVS/SAS nº 20, de 25 de maio de 2005. Estabelece que todas as Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH) com agravos de notificação compulsória (ANC) identificadas através da CID 10, anexos I e II desta Portaria, sejam 
avaliadas pela equipe da Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar ou pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica (VE) da 
Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Estadual de Saúde. DOU (disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/
Port2005/GM/GM-20CJ.htm).

54)  Relatório Rubéola, 2008, op. cit.
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feito em formulário de investigação individual, contendo, dentre outros, os seguintes tópicos: (i) dados 

demográficos; (ii) informações clínicas e epidemiológicas; (iii) informações sobre a situação vacinal; e (iv) 

informações laboratoriais. Com a implantação do SINAN, nesse mesmo ano, os dados passaram a ser 

digitados em banco informatizado. 

Nos primeiros anos, ocorreram falhas no processo de investigação de casos em alguns estados, mas foi 

observado que, em situação de surtos, mesmo nos estados com dificuldades na vigilância, a investigação 

e as medidas de controle foram conduzidas de forma adequada.

Uma questão a ser destacada é a contribuição que as atividades de vigilância do sarampo trouxeram para 

o controle da rubéola, ao permitirem um melhor conhecimento sobre a magnitude dessa doença como 

problema de saúde pública no Brasil. A rubéola e a SRC foram incluídas na lista de doenças de notificação 

compulsória em 1996 e a partir de 1999 a doença foi integrada ao subsistema de vigilância do sarampo, 

com a denominação de vigilância das doenças exantemáticas febris (sarampo/rubéola), o que levou à 

revisão e atualização do formulário de investigação de casos. 

A implantação da vigilância da SRC foi efetivada no ano 2000, com a adoção da vigilância integrada de 

sarampo e rubéola. Um formulário de investigação de casos da SRC foi elaborado e os dados passaram 

a ser registrados no SINAN.  

Todo esse processo de fortalecimento da vigilância é influenciado de forma decisiva pelo trabalho de 

supervisão desencadeado a partir do nível nacional e que se desdobra para estados e municípios. 

Com a implantação do Plano de Eliminação do Sarampo, em 1992, foi adotado um esquema sistemático 

de supervisão e acompanhamento das equipes estaduais, visando assegurar a manutenção do controle 

da doença. A partir de 1999, essas ações foram intensificadas e a busca ativa de casos foi incluída como 

atividade de rotina da vigilância.   

Em 1999, foi instituído um Grupo Tarefa Nacional, responsável por desenvolver trabalho de cooperação 

técnica junto às equipes dos 27 estados da Federação, a saber: (i) a capacitação dos profissionais 

de estados e municípios para a vigilância das doenças exantemáticas febris (sarampo/rubéola); (ii) a 

intensificação da supervisão técnica às equipes de vigilância epidemiológica dos estados e municípios; 

(iii) a classificação das vigilâncias estaduais, estabelecendo aquelas que seriam prioritárias para o 

trabalho de assessoria técnica; (iv) a realização de reuniões técnicas para avaliação do sistema de 

vigilância epidemiológica das exantemáticas febris (sarampo/rubéola); (v) a sensibilização dos 

profissionais de saúde e da população em geral; e (vi) a intensificação da divulgação do plano nos 

meios de comunicação em geral.  
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Também nesse contexto foi importante o aumento no quantitativo de kits e insumos de laboratório 

para a realização dos exames sorológicos, além da continuidade do processo com: (i) a manutenção das 

assessorias aos estados e municípios prioritários; (ii) a intensificação da busca ativa de casos suspeitos; 

(v) a retroalimentação contínua aos profissionais de saúde dos vários serviços e esferas de governo; (vi) a 

intensificação das atividades de vacinação: rotina, bloqueio vacinal frente a todo caso suspeito, operação 

limpeza (vacinação casa a casa frente a todo caso confirmado) e vacinação de grupos de risco (adultos 

jovens e populações institucionalizadas).

Em 2007, o Ministério da Saúde avaliou as ações que vinham sendo implementadas até então, com o 

objetivo de reduzir incertezas, melhorar a efetividade e a eficiência e, se necessário, redimensionar e 

redirecionar as condutas.  A avaliação, dirigida à vigilância epidemiológica do sarampo, rubéola e da 

SRC das Secretarias Estaduais de Saúde, foi realizada nos anos 2007 e 2008, pelo grupo técnico do nível 

nacional. A partir dos dados quantitativos, qualitativos e das observações in loco, foram estabelecidos 

critérios de classificação das unidades federadas quanto à alta, média e baixa prioridade no tocante ao 

cronograma de supervisão a ser desencadeado. 

As supervisões, realizadas ao longo de 2009, possibilitaram o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela vigilância epidemiológica das doenças exantemáticas.

O desencadeamento desse processo visando ao fortalecimento das ações da vigilância ativa das doenças 

exantemáticas febris (sarampo/rubéola) e da SRC tiveram como resultados números significativos que 

merecem referência: (i) 90,8 mil supervisões técnicas; (ii) mais de quatro mil reuniões técnicas; e (iii) 

quase mil oficinas de treinamento. Foram capacitados, no total, 46,5 mil profissionais de saúde de nível 

médio e superior.  

A intensificação da busca ativa de casos suspeitos, de forma sistemática e rotineira, resultou em cerca de 

440 mil buscas de casos de sarampo e rubéola entre 1999 e 2009, envolvendo: (i) visitas domiciliares: 6,5 

milhões; (ii) entrevistas: 13,5 milhões; e (iii) revisões: 79 milhões de prontuários e fichas de atendimento 

médico. 

Foram encontrados, como resultado do processo de revisão de prontuários e fichas de atendimento 

médico, 1.982 casos suspeitos de sarampo, dos quais 1.211 (61%) tinham sido notificados, representando 

uma subnotificação de 39%. Em relação à rubéola foram localizados 7.812 casos suspeitos, dos quais 

7.066 (90%) haviam sido notificados no SINAN, com um percentual de subnotificação de 10%. Esses 

dados reafirmam a importância da busca ativa para um adequado acompanhamento da situação 

epidemiológica de doenças em processo de eliminação ou erradicação.
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4. Epidemiologia do sarampo, da rubéola e da SRC

O sarampo é uma doença infecto-contagiosa febril, aguda, de transmissão respiratória, sendo ainda, em 

algumas partes do mundo, uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 

cinco anos de idade. 

A doença distribui-se facilmente em áreas com alta densidade populacional, não existindo predisposição 

quanto à raça, sexo e idade. A maior letalidade está associada a condições socioeconômicas desfavoráveis. 

O vírus do sarampo é altamente contagioso e, na presença de pessoas não imunizadas, pode se manter 

em níveis endêmicos, com comportamento sazonal, produzindo epidemias recorrentes55.

A rubéola, doença exantemática aguda, de etiologia viral, apresenta alta transmissibilidade e tem sua 

importância epidemiológica relacionada à SRC. A infecção na gravidez acarreta inúmeras complicações 

para a mãe (aborto e natimorto).

Até o final da década de 1980, a magnitude da rubéola era desconhecida no Brasil, mas com a realização 

de estudos sobre a prevalência de anticorpos contra a rubéola em alguns grupos populacionais, foi 

possível orientar a definição e a implementação de estratégias de vacinação contra a doença.

A SRC é uma infecção que ocorre durante a gestação, caracterizando-se pelo risco de abortos, natimortos 

e malformações congênitas, tais como: cardiopatias (persistência do canal arterial – PCA), estenose 

aórtica, estenose pulmonar, catarata, glaucoma e surdez.

4.1. Sarampo, rubéola e SRC no mundo e nas Américas

O sarampo foi introduzido no continente americano a partir do descobrimento das Américas e, até o 

século vinte, a população indígena foi a mais acometida56. Antes da introdução da vacina, a doença 

infectava quase 100% da população e testes sorológicos confirmavam que 95 a 98% da população já 

tinham adoecido entre 15 e 18 anos de idade. A vacina de vírus atenuado do sarampo foi utilizada a 

partir de 196357 e o seu potencial imunogênico, hoje, varia entre 90 e 98%, havendo indícios de que a 

imunidade produzida pela vacina persista por toda a vida58. 

55)  Silva, P.L., op. cit.
56)  BLACK, F. L. Measles. In: EVANS, A. S. Viral infections of humans: epidemiology and control. New York and London, Yale University 

– Plenum Medical Book, 1982.  
57)  Enders (1962) apud SOUZA, V. A. A erradicação do sarampo e o papel do laboratório. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, SP, 

v. 32 (1): 40 – 48, 1999.
58)  De Quadros, C. A. et al. Measles erradication: experience in the Americas. Bulletin of the World Health Organization, 76 (Suppl. 2): 

47-52, 1998.
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Entre 1998 e 2009, o número de casos confirmados de sarampo nas Américas diminuiu em 99%, passando 

de 135,9 mil para 11 casos, em 2009. Dentre esses, três ocorreram na Argentina, e oito casos foram 

registrados nos Estados Unidos e Canadá, todos relacionados a casos importados. 

Figura 1 – Eliminação do sarampo nas Américas, 1980-2009

*Data até SE 52/2009.   **Casos notificados, antes de 1995.   Fonte: OPAS.

No tocante à interrupção da transmissão endêmica do vírus da rubéola, as Américas vêm mostrando 

notável progresso, por meio da utilização de estratégias de vacinação como campanhas de vacinação 

em massa voltadas para crianças que frequentam escola, adolescentes e adultos. Em 2009, todos os 

países e territórios vacinaram suas populações e no segundo semestre de 2010, México, Peru, Chile, Haiti, 

República Dominicana e Colômbia realizarão campanha de seguimento para crianças com idade entre 

um e oito anos, com a meta de vacinar 95% desse grupo.

Figura 2 – Eliminação da rubéola nas Américas, 1982-2009

*Dados até SE 52/2009   Fonte: Relatório dos Países para OPAS/OMS
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Reforçando a importância das campanhas de vacinação realizadas no continente, deve ser destacado 

que além de interromperem a transmissão endêmica do vírus da rubéola, essas operações contribuíram 

para consolidar a eliminação do sarampo. Os 238 casos confirmados dessa doença nas Américas, em 

2006, ocorreram em países que ainda não haviam realizado ou concluído as campanhas de vacinação, 

envolvendo adolescentes e adultos. 

De outro lado, o avanço na vigilância laboratorial para a detecção e caracterização viral aumentou o 

conhecimento sobre os genótipos do vírus endêmico da rubéola na região, sendo mais frequente o tipo 

1C, seguido pelo 1E. Os genótipos 1G e 2B foram vinculados a casos importados. 

É importante salientar que a iniciativa de eliminação do sarampo e da rubéola foi fundamental para o 

fortalecimento da vigilância epidemiológica das doenças exantemáticas. 

Figura 3 – Casos notificados de sarampo e rubéola nas Américas, 1980-2010

1 ponto = 1 caso

*Data até SE 27/2010. Aruba e Netherland Antilles não notificaram.   
Fonte: Tabelas EPI(1999/2003) e relatório dos países para OPAS/OMS (desde 2004)

Figura 4 – Casos notificados de sarampo nas Américas, segundo país da origem do vírus – 2010

*Date until 10 july 2010. Note: Cases were imported, import-related, or of unknown origin.    
Source: Country reports to PAHO, Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Agency of Canada.
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Figura 5 – Metas dos programas de rubéola por região da Organização Mundial da Saúde, 2012-2015

 

Com relação à SRC, a incidência em períodos não epidêmicos é estimada em menos de 0,5/1.000 nascidos 

vivos (NV)59. Investigações epidemiológicas conduzidas no período de 1965 a 2001, em países da África, 

das Américas, da Ásia, do leste europeu e do leste do mediterrâneo, indicaram que a taxa de incidência 

da SRC variou entre 0,4/1.000 NV e 4,3/1.000 NV. Essa variação esteve na dependência dos surtos de 

rubéola ocorridos nesses países60.

Importante referir que, na literatura, vários estudos apontam para o alto grau de subnotificação da SRC. 

Nos Estados Unidos, a estimativa era de que, entre 1970 e 1985, somente 22% dos casos de SRC estariam 

sendo detectados pelos dois sistemas de monitoramento. Estudo de base hospitalar, realizado no Texas, 

nos Estados Unidos, apontou para uma estimativa de perto de 83% de subnotificação entre 1994 e 1996. 

No Japão, a vigilância epidemiológica da SRC, implementada em 1999, estimou que 68% dos casos não 

foram notificados entre 1999 e 2001. 

Em 1998, apenas 41% dos países e territórios notificavam casos suspeitos de SRC, chegando a 100% em 

2003. A notificação semanal pelos países começou somente em 2005, quando foram registrados 1.952 

casos suspeitos com 20 confirmações. Em 2006, houve uma redução, registrando-se 1.227 notificações 

e 10 casos confirmados da SRC. Os casos de SRC e de infecção congênita por rubéola (ICR) passaram de 

23, em 2002, para 17, em 2009. A repercussão na redução da incidência da rubéola e da SRC foi mais 

forte nos países que, em campanhas, vacinaram homens e mulheres.

59)  Robertson, S.E., Cutts, F. T., Samuel, R., Diaz-Ortega, J. L. Control of rubella and congenital rubella syndrome (CRS) in developing 
countries, part 2: vaccination against rubella. Bulletin of the World Health Organization 1997; 75(1): 69-80.

60)  Robertson, S. E., Featherstone, D. A., Gacic-Dobo, M., Hersh, B. S. Rubella and congenital rubella syndrome: global update. Rev. 
Panam. Salud Publica/Pan Am J Public Health 2003; 14(5): 306-315.
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Outro ganho inestimável, decorrente do controle da SRC, refere-se ao fato de que, nesse período, foram 

evitados 112,5 mil casos de SRC, aproximadamente, estimando-se uma redução de gastos financeiros 

com assistência à saúde de cerca de U$ 3 bilhões, segundo a OPAS. 

Figura 6 – Campanhas de vacinação contra a rubéola em adolescentes e adultos nas Américas, 1996-2010

*Includes rubella and measles cases reported to PAHO as of epidemiological week 26/2010.    Source: Country reports to FCH/IM.

4.2. Situação epidemiológica do sarampo no Brasil

No Brasil, o sarampo passou a ser doença de notificação compulsória desde 1968, justamente no ano 

em que foi registrado o maior número de casos notificados (129.942), representando um coeficiente 

de incidência de 97,7 por 100 mil habitantes (hab). Os dados disponíveis referentes ao período anterior 

à década de 1970 são muito incipientes. Entre 1977 e 1979, os coeficientes globais de mortalidade 

mantiveram-se em torno de 3,4/100 mil hab. A taxa média de letalidade no período foi de 5,4%. 

Na década seguinte houve uma redução no coeficiente de incidência que variou de 96,6/100 mil hab. em 

1986, para 16,13/100 mil hab. em 1989. O coeficiente de mortalidade também apresentou diminuição, 

variando de 3,1/100 mil hab. em 1980 a 0,19/100 mil hab. em 1989. A taxa de letalidade, no mesmo 

período, ficou entre 4,2% e 1,1%.

Até o início dos anos 1990, os mais atingidos eram os menores de 15 anos de idade e o país enfrentou 

cerca de nove epidemias, a cada dois anos em média, em decorrência, principalmente, da incipiente 

cobertura de vacinação.  Após a implantação do Plano Nacional de Controle e Eliminação do Sarampo, em 

1992, houve redução significativa da morbimortalidade pela doença. O número de casos confirmados de 

sarampo reduziu em 81,30% entre os anos de 1991 a 1992 (Figura 12).
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No primeiro semestre de 1996, foram identificados três casos importados de sarampo, sendo dois em 

irmãos oriundos da Itália que desembarcaram no Rio de Janeiro, em junho, e em seguida foram para 

Minas Gerais. O caso três desembarcou em São Paulo, vindo do Japão, no dia 27 de abril. No dia 2 de 

maio apresentou os primeiros sintomas e neste mesmo dia viajou de São Paulo para o Mato Grosso, onde 

adoeceu gravemente. O exantema iniciou no dia 4 de maio.

No mês de setembro desse mesmo ano, foi detectado um surto de sarampo no estado de Santa Catarina, 

totalizando 24 casos confirmados. O caso índice iniciou o exantema no dia 6 de setembro e o surto 

estendeu-se até o mês de dezembro. Também em setembro foi detectado um surto da doença no estado 

de São Paulo, com o primeiro caso apresentando o início do exantema no dia 22 deste mês. 

Novamente no estado de São Paulo, em abril de 1997, o número de casos de sarampo aumentou em 

progressão geométrica, atingindo a região metropolitana, mas com maior concentração na capital. Em 

junho, a epidemia expandiu-se para o interior do estado e para os demais estados do país. Os estados da 

Bahia e do Ceará registraram casos, com confirmação laboratorial, cujas fontes de infecção foram pessoas 

residentes em São Paulo.

Diante desse quadro, em agosto de 1997, a Secretaria de Saúde de São Paulo, em articulação com o 

CENEPI/FUNASA, realizou campanha de vacinação para as crianças com idade entre seis meses e quatro 

anos (vacinação indiscriminada) e para os escolares até 15 anos de idade (vacinação seletiva), abrangendo 

todo o estado. Em outubro, a estratégia foi estendida a todo o país. Com isso, houve um declínio no 

número de casos: em São Paulo, a partir da semana epidemiológica (SE) 33 e no país a partir da SE 44.

Em 1997, no entanto, com a ocorrência de surtos de sarampo em vários estados, o coeficiente de incidência 

aumentou para 32,6/100 mil hab., com registro de 61 óbitos. O coeficiente de mortalidade (por 100 mil 

hab.) foi de 0,04 e a taxa de letalidade de 0,11%. Foram registrados 80.603 casos suspeitos da doença, 

com a confirmação de 53.664 (67%), sendo 27.860 (34,5%) pelo critério laboratorial. Do total de casos 

confirmados, 44,4% ocorreram em adultos jovens (20 a 29 anos) e 12,4% em menores de um ano, sendo 

a segunda faixa de idade com maior percentual de casos. Também nesses dois grupos foi registrada a taxa 

de ataque mais elevada: 96,9/100 mil hab. para os menores de um ano e 42,3/100 mil hab. para o grupo 

de 20 a 29 anos de idade. Entre maio e setembro do mesmo ano foram identificados casos de sarampo 

em quatro países, cuja fonte de infecção teve como origem os casos de São Paulo.

No ano seguinte, em 1998, os coeficientes de incidência e de mortalidade voltaram a cair, registrando-se 

2.781 casos confirmados e um óbito. 

No ano 2000, foram confirmados 36 casos de sarampo, sendo 30 pelo critério laboratorial (83%) e seis 

(17%) pelo critério clínico. O maior número de casos confirmados foi no grupo de menores de um ano de 
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idade (17,4%). Neste mesmo ano, foi registrado o último surto autóctone da doença no Brasil, ocorrido 

no estado do Acre, tendo como origem um caso procedente da Bolívia. 

Também ocorreu em 2000 o último caso de sarampo autóctone confirmado, no estado do Mato Grosso 

do Sul. Esses resultados foram decorrentes da intensificação das atividades de vigilância epidemiológica 

e do processo de acompanhamento dos indicadores de qualidade. Desde então foram detectados apenas 

casos confirmados cuja infecção ocorreu a partir de vírus importado. 

A partir de então, não ocorreu nenhum óbito por sarampo. Nos anos de 2003 e 2006 houve o registro 

de dois óbitos de sarampo no SIM, entretanto, foram ocorrências de pan-encefalite aguda esclerosante 

devidas à infecção pelo vírus do sarampo ocorrida antes do ano 2000, sendo que um desses óbitos foi um 

caso confirmado na epidemia de 1997. 

Os casos e surtos registrados entre 2001 e 2006, todos relacionados a casos importados, descritos na 

sequência, resultaram na notificação de 21.057 casos suspeitos, dos quais 67 (0,31%) foram confirmados.

O caso confirmado de 2001 ocorreu no município de São Paulo (capital): uma criança de sete meses de 

idade, do sexo feminino, não vacinada, que teve contato com um caso confirmado de sarampo em Tóquio 

(Japão). A criança apresentou os primeiros sinais e sintomas 13 dias depois do contato, deslocando-se 

para o Brasil, em seguida. O genótipo identificado foi o D5. 

A ocorrência de 2002, também de São Paulo, apresentou muitas semelhanças: a criança de dois anos de 

idade, do sexo feminino, não vacinada, infectou-se, do mesmo modo, em Tóquio (Japão). Os primeiros 

sinais e sintomas apareceram sete dias depois do contato com quatro casos confirmados de sarampo, e 

surgiram durante a viagem para o Brasil. Não foi possível identificar o genótipo, mas o D5 foi detectado 

nos contatos residentes no Japão. 

Em 2003, ocorreram dois casos em Blumenau, no estado de Santa Catarina. O primeiro, do sexo masculino, 

tinha 34 anos e não era vacinado, tendo relatado viagem à Europa (Alemanha, Inglaterra e Holanda) no dia 

9 de novembro, retornando ao Brasil seis dias depois. No dia 21 de novembro apresentou febre (38,5⁰ C) e 

dores no corpo, e cinco dias depois (26 de novembro) apresentou exantema maculopapular com progressão 

céfalo-caudal, coriza e manchas de Koplik. Esse caso foi notificado e confirmado laboratorialmente como 

sarampo. Uma criança, filho desse homem (11 meses de idade, não vacinada), 23 dias depois do retorno 

do pai ao Brasil, também apresentou a doença. Nos dois casos, o genótipo identificado foi o D4, o mesmo 

vírus circulante na Alemanha.

No ano de 2005, um esportista brasileiro, de 36 anos, infectou-se com o vírus do sarampo durante um 

evento internacional nas Ilhas Maldivas. A partir deste caso, foi gerada uma transmissão em cadeia  
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(Figura 9), para mais cinco pessoas dentro do país, inclusive durante um voo doméstico que levou o atleta 

de São Paulo, no estado de São Paulo, a Florianópolis, no estado de Santa Catarina, onde residia. Nesse 

voo, houve a transmissão para duas pessoas: um empresário (primeiro caso notificado) e uma criança de 

cinco anos de idade. A criança, residente em São Paulo (capital), transmitiu a doença a seu irmão, de um 

ano de idade. Ambos não eram vacinados por opção dos pais. O empresário também transmitiu a doença 

a uma comerciante de 40 anos de idade, residente no município de São José, região metropolitana de 

Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A mulher compartilhou o mesmo ambiente com o empresário 

em sala de espera do setor de radiologia de uma clínica. Um filho do esportista também adquiriu a 

infecção. Nenhum dos casos havia sido vacinado previamente. O vírus identificado foi o D5, que circulava 

em países como o Japão, Tailândia e Camboja.  

A investigação epidemiológica e a análise genômica do vírus isolado permitiram a seguinte classificação: 

um caso importado (o esportista), seguido de cinco casos relacionados a esta importação. As últimas 

referências sobre a circulação do D5 nas Américas datavam de 2003, procedente de casos importados 

notificados pelos Estados Unidos. Após a identificação do genótipo, houve um alerta geral com o 

desencadeamento de atividades intensivas de busca ativa de casos e a vacinação de contatos suscetíveis. 

A vacinação foi realizada nos locais frequentados pelos casos, durante o período de transmissibilidade 

da doença, particularmente nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Bahia (local em que o esportista 

passou antes do seu destino final). Nenhum outro caso foi relatado.  

Nas figuras a seguir observa-se graficamente o trajeto internacional e nacional percorrido, a partir do caso 

importado.

Figura 7 – Trajeto internacional do caso importado de sarampo. Brasil, junho 2005
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Figura 8 – Trajeto nacional do caso importado de sarampo. Brasil, junho 2005

Figura 9 – Esquema da cadeia de transmissão do sarampo, junho 2005

Em 2006, no estado da Bahia, foram registrados surtos de sarampo no Brasil. Foram 57 casos confirmados, 

envolvendo duas regionais de saúde. No entanto, a despeito da temporalidade e da confirmação do 

mesmo genótipo circulante (D4), não foi possível estabelecer vínculo entre esses casos. Outro dado 

importante diz respeito ao fato de que nenhum dos casos relatou contato com pessoas oriundas de 

outros países, embora tenha sido detectada a presença de estrangeiros na área. 
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Figura 10 – Surto de sarampo ocorrido na Bahia, 2006

O primeiro surto teve início nos municípios baianos de Filadélfia, Pindobaçú e Senhor do Bonfim, com 

as seguintes características: (i) foram notificados 113 casos suspeitos e, destes, foram confirmados 39 

(34%); (ii) foram encerrados pelo critério laboratorial 29 casos (74%) e por vínculo epidemiológico, 10 

(26%); (iii) a maior parte era do sexo masculino: 29 (74%); (iv) residiam na zona rural: 22 casos (56%); (v) 

não eram vacinados: 38 (97%); (vi) foram hospitalizados: 12 (30%); e (vii) declararam o próprio domicílio 

como o local de contato com caso confirmado: 16 (41%). 

A mediana de idade foi de 24 anos, com intervalo entre um e 46 anos de idade e a faixa mais acometida 

foi a de 15 a 29 anos. Todos os pacientes, epidemiologicamente ligados, tiveram febre e o exantema 

maculopapular característico. Além disso, foi observado, pelo menos, um dos seguintes sintomas: tosse, 

conjuntivite, hiperemia de orofaringe, descamação furfurácea, vômito, diarreia, gânglios e coriza. 

A partir desses casos, formaram-se três cadeias de transmissão do sarampo, com até cinco gerações, no 

período de 13 semanas. A cadeia com o primeiro caso confirmado teve início no final do mês de agosto, 

com 25 pessoas infectadas e cinco gerações. A segunda e a terceira cadeias tiveram entre três e nove 

pessoas infectadas e três a cinco gerações de transmissão, respectivamente. 

Os dados de vacinação contra sarampo em Filadélfia, no período de 2002 a 2006, no grupo de um ano 

de idade, apontavam uma cobertura média de 96% (resíduo de 142 crianças com menos de um ano de 

idade). Já em Senhor do Bonfim, a cobertura, na mesma faixa etária, chegava a 151%, índice que pode 

ser explicado pelo fato do município ser sede de regional e polo de atração socioeconômica. 

A despeito das notificações tardias, as ações recomendadas pela vigilância epidemiológica foram 

realizadas: (i) visitas e reinvestigações de todos os casos suspeitos e confirmados; (ii) revisões de 17.535 
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prontuários e fichas de atendimento nas unidades de saúde locais; (iii) sensibilização dos profissionais de 

saúde; e (iv) administração de mais de 16 mil doses da vacina tríplice viral. 

O segundo surto de 2006 ocorreu nos municípios de João Dourado e Irecê, distantes cerca de 350 km 

dos municípios de Filadélfia e Senhor do Bonfim, interligados por estradas com péssimas condições de 

tráfego. Nenhum dos casos relatou qualquer tipo de contato com os casos do primeiro surto. 

Os 35 casos suspeitos de sarampo, deste segundo surto, foram notificados entre as SE 35 e 48, sendo que, 

destes, 18 (51%) foram confirmados e 17 (49%) descartados pelo critério laboratorial. Com relação aos 

casos confirmados, 17 (96%) o foram pelo critério laboratorial e um (4%) pelo vínculo epidemiológico. 

Quanto ao gênero e idade dos casos confirmados: 10 (55%) eram do sexo masculino e a mediana de 

idade foi de 11 anos, com intervalo entre nove meses e 37 anos. 

Na tentativa de encontrar o caso primário, todas as pessoas consideradas como caso suspeito foram 

entrevistadas. O caso um iniciou o exantema em 2 de setembro (18 anos de idade, sexo masculino, 

trabalhador rural) e relatou não ter tido contato com pessoa doente no local de trabalho, na residência 

ou em qualquer lugar para onde se deslocou antes de adoecer. O caso dois iniciou o exantema em 8 

de outubro (32 anos, sexo feminino, profissional do sexo) e informou que atendia trabalhadores rurais 

da redondeza, em seu estabelecimento (que funciona na própria residência), somente aos sábados, e 

que não se recordava de ter tido contato com pessoas doentes, negando qualquer deslocamento. O 

caso três iniciou o exantema em 9 de outubro (16 anos, sexo feminino, sem ocupação) e era vizinho 

do caso dois; informou que se deslocou ao município de Lençóis (aproximadamente 350 km de João 

Dourado) 23 dias antes do aparecimento do exantema, mas não relatou contato com doente nesse 

local. 

Todos os casos confirmados apresentaram febre e exantema, a data do exantema do caso um foi 2 de 

setembro (SE 35) e a do caso três, 9 de outubro (SE 46). A mediana da duração do exantema foi de cinco 

dias (com intervalo de um a dez dias) e da febre foi de quatro dias (com intervalo de um a quinze dias). 

Outros sinais e sintomas referidos pelos casos foram tosse (83%), conjuntivite (61%) e coriza (50%). 

Nenhum caso confirmado teve complicações ou agravamento do quadro clínico, embora sete (39%) 

tenham sido hospitalizados. Todos evoluíram para cura. Também nenhum dos casos confirmados era 

vacinado contra o sarampo. 

Com relação à movimentação dos casos, cinco (28%) tinham se deslocado do município até 21 dias 

antes do adoecimento, sendo que três estiveram no município de Lençóis e dois em Campo Belo 

(aproximadamente 50 km de João Dourado). O contato com pessoa doente foi relatado por 15 casos 

(83%) dentre os confirmados. 
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A partir dos dados coletados foi possível estabelecer a cadeia de transmissão, evidenciando que, com 

exceção dos três primeiros casos, todos os demais estavam interligados, verificando-se três gerações de 

transmissão. Os três primeiros casos relataram que não tiveram contato com pessoas doentes.

Quanto ao local de residência, todos moravam na área urbana, numa região bem delimitada 

geograficamente, ocupando 10 domicílios, distribuídos em 12 quarteirões, aproximadamente. Um caso 

residia em outro bairro, mas visitava familiares na área onde foi observada a maior ocorrência de casos. 

Na figura 11 podem ser identificados os dois pontos de concentração de casos: um mais forte, com oito 

casos em cinco domicílios, e outro mais suave, que reúne três casos em apenas um domicílio. 

A região é de extrema pobreza e as residências funcionavam como moradia e local de trabalho para 

profissionais do sexo, situando-se na periferia do município, próxima a depósitos de hortaliças, num 

entroncamento rodoviário. 

Figura 11 – Surto de sarampo na Bahia, 2006 

No tocante à idade, escolaridade e renda per capita dos 55 residentes nos 10 domicílios: (i) 13 (27%) 

tinham menos de seis anos de idade e, destes, sete foram confirmados como sarampo; (ii) 27% informaram 

ter de um a três anos de estudo (concluído); e (iii) a renda mensal informada foi de U$ 32,49 (intervalo de 

R$ 4,56 a R$ 82,66). A taxa de ataque nesses 10 domicílios foi de 33%, variando de 20% a 100%. 

Em termos do diagnóstico laboratorial, foram coletadas amostras de sangue dos 35 casos suspeitos. 

Dentre os 18 confirmados como sarampo, 17 tiveram IgM positivo na primeira amostra. No que se 

refere ao isolamento viral, foram coletadas amostras de 12 casos confirmados (15 amostras de secreção 

nasofaríngea [SNF] e sete de urina), identificando-se o genótipo D4 do vírus do sarampo em seis amostras. 

A coleta oportuna para identificação viral, ou seja, em até sete dias depois do início do exantema, 
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foi conseguida em apenas uma amostra (5%). Os casos descartados foram 17, sendo que seis tiveram 

resultado reagente para Parvovírus B19.

Durante a investigação, foi realizado o bloqueio, envolvendo os contatos dos 35 casos suspeitos, mediante 

vacinação no domicílio, na vizinhança, no local de trabalho das pessoas e na escola. Na intensificação 

foram aplicadas 9.820 doses, dando prioridade às crianças com doses atrasadas, aos homens com idade 

até 38 anos e mulheres até 49 anos. Foram administradas 2.250 doses da vacina tríplice viral, durante o 

bloqueio, vacinando-se uma média de 64 contatos para cada caso suspeito. Considerando o bloqueio e 

a intensificação, a vacinação alcançou 64% da população do município. 

Entre 2007 e 2009, não foram registrados casos de sarampo no país, porém, em 28 de julho de 2010, a 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SES/PA), notificou à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde (SVS/MS) um caso suspeito de sarampo no município de Belém, cujo diagnóstico laboratorial 

preliminar (sorologia por IgM) apresentou resultado positivo para sarampo. Durante a investigação 

epidemiológica, mais dois casos suspeitos de sarampo foram identificados, ambos residentes no mesmo 

domicílio. Foram realizadas as ações de investigação epidemiológica na área de residência e nos locais por 

onde os mesmos estiveram nos últimos 30 dias para identificação de novos casos suspeitos, e coletadas 

novas amostras biológicas (sangue, urina e secreção nasofaríngea) para a conclusão do diagnóstico. 

Em 13 de agosto de 2010, os três casos foram confirmados para o sarampo, dois pelo critério laboratorial 

e um por vínculo epidemiológico, pertencentes ao mesmo núcleo familiar. Os resultados laboratoriais 

foram liberados pelo Laboratório de Referência Nacional e Regional para o sarampo (FIOCRUZ/RJ) sendo 

identificado o genótipo D4. O vírus é similar ao registrado e associado a surtos na Inglaterra, França, 

Itália e Holanda. Este genótipo apresenta estrutura genética diferente dos que já foram isolados no Brasil, 

indicando tratar-se de um caso relacionado a um vírus importado. Não foi possível identificar a fonte de 

infecção do primeiro caso e as investigações devem seguir até a primeira quinzena de outubro de 2010, 

quando completará a data de 90 dias após o início do exantema do primeiro caso confirmado.

Em relação à descrição dos casos confirmados, temos: três irmãos adultos jovens residentes no mesmo 

local, do sexo masculino (primeiro caso com 19 anos e os outros dois casos, gêmeos de 26 anos), não 

vacinados, pois segundo relato da mãe são adeptos da homeopatia. O primeiro caso (caso 1) procurou 

atendimento no serviço privado quando iniciaram os sintomas, em 6/7/2010. A coleta de sangue ocorreu 

em 12/7/2010 em laboratório privado. Em 27 de julho, após a identificação de anticorpos IgM para o 

sarampo, o laboratório notificou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA. Durante a investigação 

epidemiológica domiciliar foram identificados os dois irmãos (caso 2 e caso 3), que apresentaram o 

início dos sintomas em 25/7/2010 e exantema em 26/7/2010, com coleta do sangue em 28/7/2010 e de 

espécimes clínicas (urina e SNF) em 29/7/2010. Segundo relato dos três pacientes, nenhum deles viajou 
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para o exterior ou teve contato com estrangeiros, mas relataram ter participado de uma festa religiosa 

que ocorreu em meados de junho e de jogos esportivos no município de Marituba. 

Em 4/8/2010, foi enviada uma equipe especializada em investigação de surtos da SVS/MS ao estado 

para auxiliar na investigação epidemiológica local. Foram realizadas buscas ativas em prontuários e 

fichas de atendimento (todos os pacientes que apresentavam febre e exantema, virose a esclarecer, 

doença exantemática, doença viral exantemática). Após a triagem destes casos, foi realizada investigação 

epidemiológica nos locais de residência para identificar se os mesmos apresentavam clínica compatível 

com a definição de caso suspeito de sarampo. Se o paciente apresentasse clínica compatível, o mesmo 

passava a fazer parte do número de casos suspeitos encontrados, se não, o caso era descartado.

As buscas ativas foram realizadas nas unidades de saúde públicas e privadas dos municípios de Belém e 

Ananindeua, município vizinho de Belém. Foram revisados 183.854 registros entre prontuários e fichas 

de atendimento; destes, 647 foram triados, 59 casos suspeitos foram identificados, três confirmados 

(já mencionados), dois sob investigação e 54 casos descartados pelo critério laboratorial. Em relação a 

medidas de prevenção e controle (bloqueio vacinal e intensificação vacinal), foram aplicadas 2.015 doses 

da vacina tríplice viral. A vacinação foi realizada de forma seletiva, conforme preconizado pelas normas 

estabelecidas pelo MS. 

 Durante a investigação dos casos de sarampo no estado do Pará e do alerta emitido pela SVS a todos os 

estados, foram notificados pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul à SVS/MS, no dia 17 de agosto 

de 2010, dois casos suspeitos de sarampo em duas irmãs, de 10 e 11 anos de idade, não vacinadas, 

residentes no município de Porto Alegre, capital do estado. Em 18 de agosto, foi enviada uma equipe 

especializada em investigação de surto da SVS/MS ao estado para auxiliar nas atividades de campo.   

Em relação ao descritivo dos casos confirmados, foram identificadas as seguintes informações: crianças 

de 11 e 10 anos de idade, sexo feminino, não vacinadas, porque, segundo a mãe, as mesmas apresentam 

alergia a ovo. Essas crianças viajaram para Buenos Aires, Argentina, no período de 21 a 28 de julho 

de 2010 com os pais, ficando hospedados em um hotel no bairro de Santelmo. Os pais relataram que 

fizeram todo o translado por uma empresa de turismo, passeios nas áreas de diversões de shopping, 

brinquedos infantis e restaurantes. Relataram não ter contato aparente com pessoas que apresentaram 

febre e exantema e, durante a viagem de retorno ao Brasil, permaneceram sentadas (assentos 29 C, D, 

E e F do voo Gol 7651). Chegaram a Porto Alegre em 28/7/2010, deslocando-se para o município de Rio 

Grande em 29/7/2010 para casa de parentes, retornando em 31 de julho. 

Na primeira semana de agosto, ambas retornaram às atividades escolares em Porto Alegre e para as 

aulas de inglês no município de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Os primeiros 

sinais e sintomas apresentados pelo caso 1 (criança de 11 anos de idade) ocorreram em 3/8/2010, com 
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febre, hiperemia de orofaringe, tosse, obstrução nasal, “língua em framboesa” e monilíase. Procurou o 

hospital privado do município nos dias 5, 7 e 10/8, quando ficou internada por dois dias, com a hipótese 

diagnóstica de febre e conjuntivite a esclarecer. Fez uso de antibiótico durante e após a internação. 

O caso 2 (criança de 10 anos de idade) iniciou os sintomas em 11/8/2010, com febre e coriza. Foi 

atendida no mesmo hospital privado da capital nos dias 15 e 16/8, quando foi hospitalizada. Em 

17/8/2010, foi transferida para a UTI pediátrica da referida unidade de saúde, com pneumonite, 

como complicação do sarampo, mas sem indicação de ventilação mecânica. Apresentou os mesmos 

sinais clínicos da irmã, e no mesmo dia da internação na UTI o hospital notificou os dois casos como 

suspeitos de sarampo. Foi então realizada a coleta de espécimes clínicas para a realização da sorologia 

e da identificação viral. Os casos foram confirmados como sarampo pelo critério laboratorial e foi 

identificado o genótipo B3 pelo laboratório da FIOCRUZ/RJ. O vírus é similar ao registrado e associado 

a surtos no continente africano, nos quais se tem informação de genotipagem do mesmo, desde 2007. 

Este genótipo apresenta estrutura genética diferente dos que já foram isolados no Brasil, indicando 

tratar-se de um caso importado de sarampo. 

Nesse período, a Argentina divulgou nota técnica relatando casos de sarampo em pessoas que se deslocaram 

para a África do Sul por ocasião da Copa do Mundo, tendo sido isolado também o genótipo B361.

Com a participação da equipe especializada em investigação de surtos, foram revisados até o momento 

55.751 prontuários e fichas de atendimento; destes, 74 foram triados e 25 foram identificados como 

casos suspeitos de sarampo; destes, dois foram confirmados (já mencionados), 21 descartados e dois 

estão sob investigação.  

Em relação aos 179 passageiros do voo Gol 7651 que embarcaram em Buenos Aires, 158 desembarcaram 

em Porto Alegre. Junto à Anvisa/RS foram identificados 51 passageiros residentes em Porto Alegre, onde 

foi realizado contato telefônico com 41 passageiros, que informaram não apresentar sinais clínicos 

compatíveis com o sarampo, assim como os seis tripulantes do voo. Em relação aos passageiros residentes 

em outros estados (Pará, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo 

e Santa Catarina), foi enviada uma planilha com as informações obtidas pela Anvisa/RS e, segundo 

informações enviadas por estes estados, nenhum dos passageiros entrevistados apresentou sinais clínicos 

compatíveis com o sarampo. 

Foi realizada a busca ativa em fichas dos pacientes atendidos no hospital privado nos dias em que 

as crianças foram examinadas, totalizando 52 pessoas. Em contato telefônico realizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Porto Alegre a essas pessoas, nenhuma delas referiu apresentar sinais clínicos 

compatíveis com sarampo. 

61)  Ministério da Saúde da Argentina, disponível em:  http://www.msal.gov.ar/htm/site/noticias_plantilla.asp?id=2145 (acessado em 
26/8/2010).
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A seguir, destacamos as ações de investigação e monitoramento realizadas desde a notificação dos 

casos suspeitos, que serão mantidas até 17 de novembro de 2010, no que tange à vigilância, laboratório 

e imunização: alerta às unidades de saúde (públicas e privadas) para identificar oportunamente a 

ocorrência de novos casos suspeitos; notificação imediata, em até 24 horas, à Secretaria Municipal de 

Saúde; coleta de sangue e espécimes clínicos (secreção de oro e nasofaringe e urina) para identificação 

viral e enviar ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN); avaliação das coberturas vacinais nos 

municípios; realização de busca ativa de casos suspeitos não notificados nas unidades de saúde públicas 

e privadas (hospitais, unidades básicas, laboratórios, clínicas etc.); realização de busca ativa de não 

vacinados na faixa etária de 1 a 39 anos para identificar e atualizar a vacinação (a faixa etária de 1 a 19 

anos receberá a primeira dose de tríplice viral e a segunda após 30 dias; a faixa etária de 20 a 39 anos 

receberá uma dose da vacina tríplice viral); registro no Sistema de Informação do Programa Nacional 

de Imunizações (SI-API) das doses aplicadas das vacinas segundo as faixas etárias; processamento de 

amostras e resultados dos exames confirmatórios no LACEN e no LRN-FIOCRUZ/RJ.

Em síntese, em 2010, foram confirmados cinco casos de sarampo no país. No estado do Pará, foram 

confirmados três casos, não encontrando a origem da infecção, mas com identificação viral do 

genótipo D4 (oriundo da Europa) em dois destes casos. O terceiro caso foi encerrado pelo critério 

vínculo epidemiológico – caso relacionado a vírus importado.

No estado do Rio Grande do Sul, foram confirmados os outros dois casos no país em 2010, que foram 

assim classificados: o primeiro, considerado como caso importado e o segundo, relacionado ao caso 

importado. O genótipo identificado foi o B3 que circula no continente africano desde 2007, similar ao 

encontrado na Argentina, para onde as crianças haviam se deslocado.

A detecção de casos importados e de casos relacionados em países em que a interrupção da 

transmissão do vírus autóctone foi alcançada, como o Brasil e todos os países das Américas, constitui 

um evento que, embora não seja raro, aponta para a necessidade da manutenção de vigilância 

epidemiológica ativa e alerta para novas e eventuais ocorrências. No Brasil, após a interrupção da 

transmissão do vírus autóctone do sarampo em 2000, já foram detectados sete eventos relacionados 

a casos importados de sarampo, o que significa que a vigilância epidemiológica tem mantido elevada 

sensibilidade para a detecção de casos importados. Os casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 

na maioria dos eventos não houve disseminação do vírus em familiares, amigos, vizinhos, pessoas do 

trabalho, passageiros, profissionais de saúde e escolares, ou quando esta disseminação ocorreu não 

se estabeleceu a transmissão autóctone no país. Considera-se que existe uma imunidade de grupo 

que evitou a transmissão do vírus para a população em geral, principalmente para os de maior risco 

que são os menores de cinco anos de idade. 
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Para certificar que não existe transmissão do vírus do sarampo na população, além das buscas ativas 

realizadas pelas equipes de investigação nos hospitais, unidades de saúde e laboratórios públicos e 

privados e a realização do bloqueio vacinal, o país manterá o alerta para novos casos até 90 dias após 

a data do início do exantema do último caso de sarampo, que será em 17 de novembro de 2010. 

Considera-se que o Brasil, como nenhum país das Américas, não está livre de novos casos de sarampo 

importado até que a eliminação global da doença se concretize.         

Na figura 12 pode ser observada, graficamente, toda a evolução do controle do sarampo no Brasil, 

considerando o período de 1967 a 2010.

Figura 12 – Estratégias de controle e incidência anual do sarampo. Brasil, 1967-2010

*Dados preliminares.    Fonte: COVER/CGDT/DEVEP/SVS/MS.

4.3. Situação epidemiológica da rubéola no Brasil 

No Brasil, como em vários países das Américas, a magnitude da rubéola era desconhecida até o final 

de década de 1980, quando alguns estudos sobre soroprevalência de anticorpos IgG da rubéola foram 

realizados no país. 

Importante referir que as atividades desenvolvidas em função do Plano de Eliminação do Sarampo 

permitiram melhor conhecimento da situação da rubéola no país, tanto assim que, no período de 1993 

a 1996, do total de 22.448 casos notificados como sarampo 6.699 (30%) foram descartados como tal e 

confirmados como rubéola pelo critério laboratorial. 

Um dos estudos citados62, realizado em 1989, nas cidades de Niterói, Recife, Goiânia, Porto Alegre e 

62)  Santos, E. C. O., Amaral, C., Souza, W. V., Daniloviecz, N. Pesquisa de anticorpos contra o vírus da rubéola entre 10 e 21 anos no 
Brasil. Boletim da OPAS, Brasília-DF, 1995.
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Belém63, identificou que o grupo de 10 a 21 anos de idade apresentou uma soroprevalência para a 

rubéola de 68,5%. Outro estudo, de 199264, com amostra representativa para a região metropolitana 

de São Paulo, identificou que havia um aumento significativo da prevalência para a rubéola a partir dos 

seis anos de idade (acima de 56% das amostras avaliadas). Os resultados desses estudos, associados a 

outras condições, listadas a seguir, orientaram o Ministério da Saúde na definição da faixa etária para a 

vacinação contra a rubéola no país. 

As outras condições existentes no país foram as seguintes: (i) a ocorrência de surtos de rubéola; (ii) a 

cobertura de vacinação com a vacina tríplice (DTP; 3ª dose) e/ou com a vacina contra o sarampo, maior 

que 80%; (iii) a boa vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis, em especial do sarampo; 

(iv) o comprometimento em implantar a vigilância epidemiológica da rubéola e da SRC; (v) o interesse em 

realizar estudos de soroprevalência, sobretudo para MIF; e (vi) o interesse em implementar o pré-natal 

para o acompanhamento das gestantes com rubéola. 

Em 1996, a rubéola pós-natal e a SRC são definidas como de notificação compulsória, por intermédio da 

Portaria nº 1.100, de 24 de maio de 199665.

Figura 13 – Estratégias de controle e incidência anual da rubéola - Brasil, 1992- 2009 

**Vacina DV e VTV.    Fonte: SVS/MS

A vigilância da rubéola integrada à vigilância do sarampo foi implantada em 1999, tornando oportuna a 

detecção de casos e surtos e a efetivação das medidas de controle adequadas. Nesse mesmo ano, foram 

confirmados 14.502 casos da doença, correspondendo ao coeficiente de incidência de 8,9/100 mil hab., 

sendo que o maior coeficiente foi verificado nas MIF, sendo mais relevante no grupo de 10 a 29 anos de 

63)  Cidades e respectivos estados: Niterói: estado do Rio de Janeiro; Recife: capital do estado de Pernambuco; Goiânia: capital do estado 
de Goiás; Porto Alegre: capital do estado do Rio Grande do Sul; e Belém: capital do estado do Pará.

64) Santos, E. C. O., op. cit.
65)  Ministério da Saúde. Portaria nº 1.100, de 24 de maio de 1996. Estabelece as doenças de notificação compulsória em todo o território 

nacional e em áreas específicas. Publicada no DOU nº 101, de 27/5/1996.
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idade, chegando a 24/100 mil mulheres na faixa etária. No sexo masculino, o mesmo grupo de idade é o 

mais acometido, mas com uma carga menor da doença (16/100 mil na faixa etária).

Figura 14 – Taxa de incidência da rubéola no sexo masculino por faixa etária - Brasil, 1997- 2009

Figura 15 – Taxa de incidência da rubéola no sexo feminino por faixa etária - Brasil, 1997- 2009
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No ano 2000, foram confirmados 15.413 casos de rubéola, com uma incidência global de 9/100 mil hab., 

mantendo o mesmo padrão de incidência em MIF e na população masculina. Importante reiterar que, nesse 

ano, foi concluída a implantação da vacina tríplice viral para crianças de um a 11 anos de idade e ocorreu a 

campanha de seguimento contra o sarampo para os menores de cinco anos. Esses fatos, aliados à implantação 

da vigilância da rubéola e da SRC integrada à vigilância do sarampo, resultaram numa redução de 62% dos 

casos confirmados de rubéola, entre os anos de 2000 e 2001. 

Em 2001, em razão da manutenção da incidência da rubéola nas MIF, foram intensificadas as estratégias de 

vacinação destinadas a esse grupo, tendo como objetivo o controle da doença e a eliminação da SRC. Essas 

campanhas ocorreram em duas etapas, em 2001 e em 2002, priorizando estados que registraram surtos 

de rubéola. A cobertura vacinal média alcançada foi de 93,5%, não homogênea entre os municípios, o que 

contribuiu para a ocorrência de casos da síndrome e de surtos de rubéola nos anos posteriores. 
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Como já referido, foi definido, em 2003, para os países das Américas, a meta de eliminação da rubéola e da 

SRC, para o ano de 2010. Essa decisão considerava os resultados obtidos pelos países que vacinaram homens 

e mulheres, bem como da vacinação de rotina para crianças de um ano de idade.  As estratégias utilizadas até 

então resultaram na redução da circulação do vírus da rubéola do final de 2002 até 2005, apresentando uma 

queda na incidência da doença de 10/100 mil hab. em 2001, para 0,5/100 mil hab. em 2005. 

No final de 2005, ocorreu um surto de rubéola no município de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), envolvendo 

pessoas de uma empresa frigorífica de exportação, que recebia, regularmente, empresários estrangeiros. Foram 

confirmados 26 casos, pelo critério laboratorial, sendo 23 (88,5%) do sexo masculino, com idade entre 20 e 39 

anos. O vírus identificado foi o 1J que circulava na China.  

A partir desse surto, começa a se desenhar um novo perfil de incidência da rubéola que se caracteriza por atingir 

adultos jovens, do sexo masculino. Ressalte-se que esse grupo, até então, não havia sido alvo de estratégias de 

vacinação contra a doença, exceção feita às crianças na faixa de um a 11 anos de idade.

Ainda em 2005, no estado de São Paulo, foi notificado um caso de rubéola importado do Peru, com identificação 

do vírus 1C. Logo depois, outro caso foi notificado, com identificação do vírus 1B, mas sem localização da 

origem. Esses dois casos não resultaram em disseminação desses vírus no país. 

Além da inegável redução na incidência da rubéola, no período de 2002 a 2005, foi observada a modificação 

no ciclo da doença, verificando-se a predominância de casos na população masculina e a ocorrência: (i) de casos 

confirmados em todas as semanas epidemiológicas; (ii) de casos importados; e (iii) de surtos localizados em 

áreas fechadas. Todas essas questões apontavam para um fato: as iniciativas adotadas reduziram a circulação 

do vírus da rubéola, mas fazia-se necessária a adoção de outras estratégias tendo em vista a meta de eliminação 

da doença.   

Em 2006, ano da Copa do Mundo na Alemanha, um homem de nacionalidade alemã, oriundo desse mesmo 

país, chegou à cidade de São Paulo com suspeita de sarampo, mas o caso foi confirmado como rubéola, pelo 

laboratório, sendo identificado o vírus 1E que circulava naquele país e ainda não havia sido encontrado no Brasil. 

A partir da SE 33 de 2006 teve início, no estado do Rio de Janeiro, um surto de rubéola que se disseminou 

para os estados de Minas Gerais e Ceará. Foram confirmados, então, 1.612 casos da doença, sendo 586 no Rio 

de Janeiro, com 75% em homens jovens, e 364 em Minas Gerais, tendo-se, à semelhança do que ocorreu no 

Rio de Janeiro, 69,5% dos casos na população masculina, mantendo-se este perfil em todos os estados onde 

ocorreram surtos de rubéola.

Ainda em 2006, durante reunião do Grupo Técnico Assessor (TAG) da OPAS, na Guatemala, foi solicitado aos 

representantes do Brasil um indicativo das estratégias para consolidar a meta de eliminação da rubéola e da 
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SRC, tendo em conta que a circulação do vírus vinha se mantendo, pois a vacinação contra a rubéola para 

homens e mulheres não estava implantada no país. Na ocasião, foi orientado aos países que não vacinaram 

todos os suscetíveis que analisassem seus dados e identificassem a população masculina não vacinada, pois 

este grupo vinha sustentando a transmissão endêmica: esses países seriam considerados exportadores do 

vírus da rubéola para os outros países das Américas e outros continentes.

Foi nessa perspectiva que o Ministério da Saúde realizou um estudo que se iniciou em 2006, estendendo-se até 

2007. O objetivo era identificar a oportunidade que teve determinada coorte de nascidos vivos, de ter recebido, 

no período de 1992 a 2006, pelo menos, uma dose da vacina contra a rubéola (dupla ou tríplice viral)66.

Para tanto, foram utilizados os dados relativos a doses aplicadas, registrados no SI-API, considerando as 

administradas desde o ano de implantação da vacina tríplice viral, nas campanhas de seguimento e nas 

campanhas de vacinação para MIF, por estado e sexo. A fonte dos dados de população, referentes a 2006, foi 

o IBGE. No estudo, foram consideradas todas as oportunidades de vacinação, verificando-se que os homens 

nascidos antes de 1981 (maiores de 25 anos de idade em 2006) e as mulheres nascidas antes de 1963 

(maiores de 42 anos de idade em 2006) não tiveram acesso à vacinação durante a fase de implantação da 

vacina. Os estados que tiveram baixas coberturas vacinais no momento da implantação da vacina (crianças e 

MIF) tiveram um maior número de não vacinados, principalmente na faixa etária de 12 a 19 anos de idade.

Estabeleceu-se, assim, a base para a definição dos grupos de idade a serem vacinados na campanha de 

vacinação de 2008, quais sejam: (i) homens e mulheres na faixa etária de 12 a 39 anos, nos estados do 

Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte; e (ii) homens e mulheres 

com idade entre 20 e 39 anos, para os demais estados da Federação. A população a vacinar totalizou 

70.149.205. O grupo de 12 a 29 anos de idade utilizou a vacina tríplice viral e o de 20 a 39 anos de idade, 

a dupla viral, conforme preconizado no calendário de vacinação do PNI. 

Figura 16 – População feminina não vacinada por faixa etária, Brasil, 2007 

66)  Segatto, C. R. N. e cols. Historical analysis of birth cohorts not vaccinated against rubella prior to national rubella vaccination 
campaign. Brazil. 2008 (em análise para publicação).
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Figura 17 – População masculina não vacinada por faixa etária, Brasil, 2007

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Rubéola foi realizada entre agosto e dezembro de 2008, 

alcançando cobertura vacinal acima de 95%, em todos os grupos etários. Em função desse resultado, a 

expectativa era de que o último caso de rubéola, remanescente dos surtos, deveria ocorrer até o final de 

março de 2009 e de que o último caso de SRC ocorreria até dezembro de 2009. Essa premissa tomava por 

base a história natural da doença, na qual o período de transmissibilidade ocorre entre cinco a sete dias 

antes e depois do inicio do exantema e o período de incubação, de 14 a 21 dias.

Acresce-se, ainda, que como cerca de 50% dos casos apresentam-se na forma inaparente, seriam necessários 

90 dias para considerar a localidade livre da circulação do vírus da rubéola. Já para a SRC e a ICR, foi 

considerado que a criança elimina o vírus em até 18 meses depois do nascimento, seria necessário que a 

localidade de origem de cada criança com SRC e/ou ICR fosse acompanhada por dois anos, para assegurar 

que nenhum caso de rubéola viesse a ser confirmado.      

Durante o período dos surtos, foram intensificadas as ações da vigilância epidemiológica e as vacinações 

de bloqueio, com a administração, em média, de 86 doses da vacina tríplice viral para cada caso suspeito 

de rubéola. A doença se manteve e a transmissão do vírus foi observada durante todo o ano de 2007, com 

8.753 casos confirmados, distribuídos em 21 estados, em todas as regiões. As figuras 17 e 18 mostram o 

comportamento da doença durante os surtos de 2007.

 

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   63 24.09.10   15:48:07



Setembro • 2010

64

Figura 18 – Unidades federadas com casos confirmados de rubéola, Brasil, 2007

Figura 19 – Evolução mensal do surto de rubéola, Brasil, 2007

Em 2008, foram confirmados 2.201 casos de rubéola no país e o genótipo identificado foi o 2B, que 

circulou durante todo o surto da doença, sendo considerado endêmico no país. Nesse período, em todos 

os estados onde ocorreram surtos, foi realizada a coleta de secreção nasofaríngea (SNF), urina ou sangue 

total, com vistas à identificação viral. Os vírus foram detectados em 86 casos, sendo 56 (65%) confirmados 

como rubéola e 20 (35%) como SRC. Em 17 do total de casos de SRC, foi identificado o vírus 2B, detectado 

em 13 estados, distribuídos em todas as regiões brasileiras.

S.E.: 52/2007
N.:8.147

*Dados provisórios atualizados em 19/03/2008
Fonte: SVS/MS

Fonte: SVS/MS

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   64 24.09.10   15:48:09



65

Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

A análise, realizada a partir da incidência da rubéola no país, nos anos 2007 e 2008, mostra que o risco de 

adoecer foi maior para a população masculina e também maior em 2007. Com isso, pode-se inferir que 

as estratégias implantadas anteriormente para a eliminação da SRC reduziram a circulação viral, mas não 

foram suficientes para evitar que casos de rubéola ocorressem em homens e mulheres (Tabela 1).  

Tabela 1 – Incidência da rubéola por sexo, Brasil, 2007 e 2008

Ano Sexo N° de casos Incidência/ 100.000 Risco relativo

2007
Masculino 6.051 6.43

M/F = 2.3
Feminino 2688 2.80

2008
Masculino 893 0.87

M/F = 1.9
Feminino 492 0.51

Fonte: MS/SVS

Figura 20 - Distribuição dos casos confirmados de rubéola por semana epidemiológica,  
Brasil, 2000-2009* 

*Dados Preliminares.    Fonte: SVS/MS.

Durante a campanha de vacinação de 2008, já citada, a circulação viral foi mantida, tanto assim que, entre 

setembro e dezembro desse ano, foram notificados 466 casos de rubéola, em 23 estados, envolvendo 154 

municípios. Com relação ao gênero, do total de casos, 247 (53%) foram do sexo masculino e 219 (47%) do 

feminino. A faixa etária mais acometida coincidiu com a da campanha de vacinação (12 a 39 anos) e 330 

(71%) dos casos foram confirmados como rubéola, pelo critério laboratorial. Como em situação de surto, 

a coleta de sangue para a confirmação laboratorial é feita para alguns casos, os 136 casos restantes foram 

confirmados pelo critério clínico epidemiológico.

Em dezembro de 2008, foram registrados os últimos casos em dois estados: São Paulo e Pernambuco. 

Neste último, um dos casos ocorreu no município de Pesqueira, em uma criança de seis anos de idade, não 
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vacinada, com vínculo epidemiológico com caso confirmado por laboratório, cujo exantema foi iniciado 

em 20 de dezembro. No município de Cedro, também em Pernambuco, o caso tinha 36 anos, do sexo 

masculino, vacinado em 10 de agosto de 2008, o exantema iniciou em 23 de dezembro. 

Já em São Paulo, um dos casos ocorreu no município de Campinas, em um homem, com 25 anos, não 

vacinado e sem história de contato com caso confirmado, apresentou exantema em sete de dezembro. O 

outro caso de São Paulo ocorreu no município de Suzano, em um homem de 38 anos de idade, sem história 

de contato com caso confirmado, recebeu a vacina no dia 2 de setembro de 2008 e iniciou o exantema 

em 29 de dezembro. Todos os casos foram confirmados pelo critério laboratorial, não sendo levada em 

consideração a situação vacinal do indivíduo.

Figura 21 – Unidades federadas com casos confirmados de rubéola, Brasil, 2008

Figura 22 – Evolução mensal do surto de rubéola, Brasil, 2008
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No ano seguinte, em 2009, a situação epidemiológica nesses municípios estava controlada e os casos 

notificados foram descartados pelo critério laboratorial. Nesse mesmo ano, foram notificados no SINAN 

10.998 casos suspeitos de doença exantemática e destes 92% eram suspeitos de rubéola. 

A partir de 2010, na trajetória da eliminação da rubéola e da SRC, foi criado um banco de dados tendo 

em vista o acompanhamento mensal e o encerramento dos casos. Conforme este banco, até o mês de 

julho de 2010, foram informados 67 casos do estado de São Paulo, da seguinte forma: (i) 32 dos casos 

foram descartados laboratorialmente; (ii) dois foram excluídos; (iii) 31 aguardavam o encerramento pela 

vigilância local (reinvestigação); e (iv) dois foram descartados pelo critério clínico sem identificação do 

vínculo epidemiológico. Não foram identificados casos em outros estados da Federação. 

4.4. Situação epidemiológica da SRC no Brasil

No Brasil, a vigilância da SRC apresenta limitações, sendo provável que os dados disponíveis não espelhem 

sua real incidência, possivelmente subestimada. A sensibilidade da vigilância da síndrome é baixa para 

detectar casos suspeitos, o que limita o diagnóstico precoce, no primeiro ano de vida, quando a confirmação 

laboratorial é ainda possível67.

Estudo retrospectivo de casos de SRC no Brasil, no período de 1995 a 2005, comparou três dados: (i) o 

número de casos confirmados; (ii) o número de casos identificados através de busca ativa em maternidades; 

e (iii) o número de casos notificados ao sistema de vigilância epidemiológica. A partir dos resultados, foi 

verificada a notificação de 2.443 casos suspeitos, sendo que 1.889 (77%) ocorreram entre 2000 e 2005 

e, dentre estes, 1.486 recém-nascidos (79%) tiveram uma amostra de sangue coletada para sorologia 

específica para rubéola (IgM). Foi verificado, ainda, que 280 crianças (12%) apresentaram quadro de SRC 

confirmado ou compatível, das quais 51% (93/184) tiveram desfecho fatal. Os autores do estudo concluíram 

que com a busca ativa de casos o número de notificações foi 4,3 vezes maior que o obtido a partir do 

acompanhamento de gestantes com diagnóstico de rubéola68.

Na figura 23 tem-se a representação gráfica da evolução da SRC que será objeto de análise nos parágrafos 

que se seguem, considerando a incidência e o número de casos confirmados e compatíveis registrados a 

partir de 1997. 

67)  Banatvala, J. E. & Brown, D. W. E. Rubella. Lancet 2004; 363: 1127-1137.
68)  Lanzieri, T. M., Prevost, D. R., Dourado, I. Surveillance of congenital rubella syndrome in Brazil, 1995-2005. Ped Infect Dis J  

2007;2(1).
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Figura 23 – Incidência e número de casos confirmados e compatíveis de SRC, Brasil, 1997-2010* 

*Dados Preliminares.    Fonte: COVERCGDT/DEVEP/SVS/MS.

Com relação ao período 1997-2001, foram registrados 876 casos suspeitos, dos quais 132 (15,1%) foram 

confirmados. Após os surtos de rubéola ocorridos no país, no período de 1998 a 2000, com aumento da 

incidência da doença entre adultos jovens, o número de casos confirmados de SRC aumentou de 38, em 

1999, para 78, em 200069. 

Estudo realizado na cidade de Rio Branco (estado do Acre) evidenciou um aumento na incidência da SRC 

após surto de rubéola, ocorrido nos anos 2000 e 2001, que atingiu adolescentes e adultos jovens, de 12 

a 29 anos, com o registro de 391 casos confirmados de rubéola pós-natal. A incidência, durante o surto, 

nesta faixa etária, foi 2,6 vezes maior do que a observada em crianças de um a 11 anos de idade. Dos 21 

casos suspeitos, 17 (91%) foram testados para anticorpos específicos contra rubéola, detectando-se sete 

casos com IgM positivo, dos quais cinco apresentaram clínica compatível com SRC. A maior incidência de 

casos confirmados da síndrome ocorreu em março de 2001, sete meses depois da incidência máxima do 

surto ocorrido no ano 200070.

No período de 2001 a 2006, segundo dados do SINAN, foram confirmados no país 195 casos de SRC, 

incluindo os compatíveis pela clínica, observando-se uma tendência de declínio a partir de 2002. Em 

2001, foram confirmados 95 casos (estados de São Paulo e do Acre), correspondendo ao maior número 

de casos após os surtos de rubéola. Em 2002, foi confirmado menos da metade dos casos do ano 

anterior.

69)  Castillo-Solórzano, C., Carrasco, P., Tambini, G., Reef, S., Brana, M.,  Quadros, C. A. New Horizons in the control of Rubella in 
prevention of congenital rubella syndrome in the Americas. J Infect Dis 2003; 187 (Suppl. 1): S146 – S157.

70)  Lanzieri, T. M., Segatto, T. C., Siqueira, M. M., Oliveira Santos, E. C., Jin, L. & Prevots, R. The burden of congenital rubella syndrome 
after a community-wide rubella outbreak, Rio Branco, Acre, Brazil, 2000-2001. Ped Infect Dis J 2003; Apr (22):323-9. 
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Em 2006, antes da disseminação dos surtos de rubéola no país, foram notificados 201 casos de SRC e, 

destes, 15 (7,5%) confirmados. Entre 2007 e 2009, foram notificados no SINAN 611 casos de SRC e, destes, 

foram confirmados no Sistema 163 (26,6%), todos remanescentes dos surtos de rubéola. 

Em 2009, foram confirmados 11 casos de SRC nos estados de São Paulo, Pará, Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso e no Distrito Federal. O último caso confirmado em 2009 nasceu 

em 24/6/2009, no município de Olho D’Água do Casado (Alagoas). A criança apresentou microcefalia, 

cardiopatia, deficiência auditiva, e sua mãe não era vacinada e não referiu sinais clínicos de rubéola durante 

a gestação. A coleta de espécimes clínicos para a identificação viral foi realizada em 23 de setembro de 

2009 e em 15 de junho de 2010, conforme procedimento preconizado no país. O vírus não foi identificado, 

mas quando há duas coletas de espécimes clínicos negativos, significa que a criança não está eliminando 

vírus da rubéola. 

Também em 2009, na perspectiva do refinamento do processo com vistas à eliminação da rubéola e da 

SRC no país, foi formulado um estudo para a reinvestigação de 163 casos confirmados no SINAN para 

SRC/ICR, entre os anos 2007 e 2009. É possível que casos confirmados venham a ser agregados vez que a 

investigação deverá ser finalizada em dezembro de 2010. 

Com os resultados desse estudo estará disponível uma avaliação da situação atual das crianças com SRC, 

além de um levantamento dos motivos que levaram as mães a não receberem a vacina contra a rubéola 

antes da gestação. Em acréscimo, proporcionarão importante contribuição para a melhoria do sistema de 

vigilância epidemiológica do país, podendo, ainda, oferecer subsídios a outros países que, como o Brasil, 

buscam a eliminação desses agravos. 

Os trabalhos foram iniciados em janeiro de 2010, prolongando-se até o momento da elaboração deste 

relatório. Os 163 casos objeto da reinvestigação ocorreram em 24 estados e, dentre estes, 56 (34%) foram 

confirmados pelo critério laboratorial, com a identificação do vírus 2B. Todas as crianças (casos notificados) 

estavam com menos de um ano de vida, ou seja, encontravam-se no intervalo de até 109 dias entre a 

data de nascimento e data do diagnóstico, apresentaram o perfil de sinais clínicos semelhante ao descrito 

na literatura: cardiopatia congênita (21%); catarata/glaucoma (25%); deficiência auditiva (17%) e outras 

manifestações clínicas (37%). A maioria dos casos (85,7%) foi notificada oportunamente e a coleta de 

sangue ocorreu em 95% das crianças. 

Com relação às mães, a faixa etária na gestação foi variada, envolvendo diferentes grupos: (i) de 20 a 29 

anos (66,7%); (ii) de 12 a 19 anos (18%); (iii) de 30 a 39 anos (13,3%); e (iv) acima de 40 anos (1,7%). 

Teoricamente, todas tiveram oportunidade de receber a vacina contra a rubéola antes da gestação, em 

razão das diferentes estratégias implementadas ao longo do tempo, no entanto, mais da metade (51,9%) 
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afirmou desconhecer a realização de campanha de vacinação. Questionadas acerca da apresentação de 

sinais e sintomas compatíveis com rubéola na gestação, 75,2% das mães não fizeram essa referência ou 

não souberam informar e 24,8% apresentaram sinais clínicos compatíveis. A partir desse dado, pode-se 

apontar para a possibilidade de que para cada gestante que apresenta sinais e sintomas compatíveis com 

rubéola, três não vão apresentá-los. Como o estudo ainda está em andamento, alguns dados podem 

sofrer alterações. 

Com relação ao ano de 2010, até o momento da elaboração deste relatório, foram notificados 54 casos 

suspeitos de SRC, sem o registro de confirmação, evidenciando a eliminação da circulação do vírus 

endêmico no país. 

Com relação aos óbitos, foram registrados 130, no período de 1997 a 2008, representando uma taxa de 

letalidade de 29%. No grupo de casos objeto de reinvestigação, citado anteriormente, foram identificados 

17 óbitos, entre 2007 e 2009, dos quais nove (53%) foram devidos à SRC e os demais atribuídos a outras 

causas.     

 

4.5. Epidemiologia molecular da rubéola

Os vírus da rubéola possuem variabilidade genética suficiente para permitir investigações de sua filogenia. 

O uso da epidemiologia molecular dos vírus tipo selvagem tem contribuído como parte dos esforços 

para o controle e eliminação da doença. A OMS, em 2004, reconheceu a utilidade da epidemiologia 

molecular do vírus da rubéola no sentido de apoiar os esforços de controle da doença, tendo estabelecido 

a nomenclatura para descrever as características genéticas do tipo selvagem. Em 2007, esse sistema de 

nomenclatura foi atualizado. 

A vigilância virológica nas Américas e em outras regiões tem resultado em uma base de dados que mostra 

a distribuição geográfica do vírus endêmico tipo selvagem. A necessidade da caracterização genética desse 

vírus nas Américas tem sido enfatizada em recentes recomendações do Grupo Técnico Assessor em Doenças 

Preveníveis por Vacinação (TAG), da OPAS. Nos Estados Unidos, as informações dos genótipos circulantes, 

entre 1966 e 2004, registram um total de 118 vírus de 17 estados, e essa distribuição permitiu evidenciar 

que o vírus autóctone da doença foi eliminado do país71.

No Brasil, são bem incipientes os dados disponíveis dos genótipos de rubéola até o início dos anos 2000. Entre 

1996 e 2008, foi sequenciado um total de 136 amostras, oriundas de 16 estados brasileiros, registrando-se 

o seguinte: (i) de 1996 a 1999, foram caracterizadas genotipicamente 14 sequências; (ii) de 2000 a 2005, 

71)  Icenogle, J. P., Frey, T. K., Abernathi, E., Reef, S. E., Schnurr, D. & Stewart, J. A. Genetic analysis of rubella viruses found in the United 
States between 1966 and 2004: evidence that indigenous rubella viruses have been eliminated. Clin Infect Dis J, 43:S133-140, 2006.
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foram disponíveis 12 sequências; e (iii) de 2006 a 2008, foi realizada a análise filogenética de 110 sequências. 

A distribuição dessas sequências entre os estados brasileiros pode ser visualizada na figura 24. 

Figura 24 – Distribuição de genótipos da rubéola por estados nos intervalos de 1996 a 1999, 
2000 a 2005 e 2006 a 2008, Brasil

     

   

Entre 1996 e 1999, a análise filogenética de amostras clínicas coletadas de casos esporádicos e de um 

pequeno surto ocorrido no estado do Rio de Janeiro, demonstrou a cocirculação de dois genótipos do 

vírus da rubéola. As análises foram realizadas num fragmento de 513 nucleotídeos do gene E1 do vírus e a 

denominação dos dois genótipos foi posteriormente atualizada, de acordo com a nomenclatura estabelecida 

em 2004, sendo reconhecidos como genótipos 1B e 1G. Esses dados representaram o primeiro estudo de 

genótipos de rubéola na América Latina72. 

72)  Donadio, F. F., Siqueira, M. M., Vyse, A., Jin, L., Oliveira, S. A. 2003. The genomic analysis of rubella virus detected from outbreak and 
sporadic cases in Rio de Janeiro State, Brazil. J Clin Virol 27: 205-209.
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Em 1999, a implementação da vigilância integrada do sarampo e da rubéola, já referida, possibilitou 

a detecção oportuna de surtos e o desencadeamento de medidas de controle adequadas, com uma 

melhoria progressiva na coleta de amostras clínicas para detecção viral, impactando no conhecimento 

dos genótipos circulantes.

A análise filogenética do vírus da rubéola do surto ocorrido na cidade de Rio Branco, em 2000, já descrito, 

demonstrou a circulação do genótipo 1G, o mesmo que havia sido detectado em anos anteriores no estado do 

Rio de Janeiro73. E também o mesmo genótipo foi detectado em 2001, novamente em surto no Rio de Janeiro. 

Em 2002, nessa mesma cidade, um caso de SRC foi investigado e o genótipo identificado foi, mais uma vez, 

também o 1G. A mãe da criança, que morava na área onde ocorreu o surto, recebeu a vacina contra rubéola 

durante a campanha de vacinação de MIF em 2001. A importância desse caso está relacionada à identificação 

do vírus selvagem na criança com SRC, o que descarta sua relação com a vacina recebida pela mãe74. 

Embora o genótipo 1G tenha sido identificado em apenas dois estados brasileiros (Rio de Janeiro e Acre) 

onde foram coletadas amostras clínicas, pode-se inferir que esse genótipo era endêmico no Brasil, pois foi 

detectado no período de 1996 a 2002. 

Entre 2003 e 2005, após a campanha de vacinação em massa de MIF de 2001, o número de casos de 

rubéola, laboratorialmente confirmados, diminuiu acentuadamente no Brasil. No entanto, não foram 

coletadas amostras clínicas dos casos esporádicos para genotipagem. No final de 2005, um pequeno surto 

de rubéola ocorreu num município do estado do Rio Grande do Sul, onde foi identificado o genótipo 1J, 

considerado importado, a despeito do caso índice não ter sido identificado75. 

No período de 2006 a 2008, a vigilância virológica documentou a circulação endêmica do vírus selvagem 

da rubéola genótipo 2B na região das Américas. Em 2006, um surto de rubéola iniciou-se no estado do Rio 

de Janeiro e o genótipo foi o 2B, identificado pela primeira vez em cadeias de transmissão na região. Nesse 

mesmo ano, como já descrito, o surto espalhou-se para os estados de Minas Gerais e Ceará, nos quais o 

genótipo 2B foi também identificado. Em 2007, a epidemia de rubéola atingiu quase todo país e, com o 

avanço da vigilância virológica, esse genótipo continuou sendo caracterizado em todos os estados que 

coletaram amostras para identificação viral. Em 2008, em várias unidades da Federação, o 2B foi também 

o único genótipo identificado. 

Nos casos de SRC dos anos de 2007 e 2008, e nos casos de crianças com SRC em 2009, cujas mães se 

infectaram em 2008, também o genótipo 2B foi identificado.

73)  Lanzieri, T. M., Segatto, T. C., Siqueira, M. M., de Oliviera Santos, E. C., Jin, L., Prevots, D. R. 2003. Burden of congenital rubella 
syndrome after a community-wide rubella outbreak, Rio Branco, Acre, Brazil, 2000 to 2001. Pediatr Infect Dis J 22: 323-329.

74) Silva e Sá e cols., JID in press.
75)  Icenogle, J. P., Siqueira, M. M., Abernathy, E. S., Lemos, X. R., Fasce, R. A., Torres, G. & Reef, S. E. Virologic surveillance for wild-type 

rubella viruses in support of elimination of rubella in the Américas. JID, in press.
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O estabelecimento recente do 2B como genótipo endêmico no Brasil ofereceu a oportunidade de documentar 

a sua circulação tanto geograficamente como temporalmente, sendo considerado autóctone, a partir da 

disseminação da epidemia iniciada em 2006. Com a não identificação do mesmo em casos suspeitos de 

rubéola nos anos de 2009 e 2010, a interrupção da circulação do 2B no país pode ser evidenciada, o que 

consolida o sucesso das estratégias de controle utilizadas.

Figura 25 – Árvore filogenética dos diferentes genótipos de rubéola detectados no Brasil, 
1996-2008 
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5.  Indicadores de qualidade do Sistema de Vigilância 
Integrada do sarampo, da rubéola e da SRC

Dados epidemiológicos devem estar respaldados em avaliações que considerem critérios de 

qualidade do sistema de vigilância epidemiológica, cujos indicadores expressam a situação das ações 

desenvolvidas, desde a identificação, notificação, investigação até o encerramento do caso suspeito. 

O acompanhamento dos indicadores proporciona a chance de conhecer adequadamente a situação 

vigente e de intervir oportunamente, no intuito de mudar uma situação insatisfatória existente, além 

de orientar os próximos passos.

São oito os indicadores estabelecidos: (i) homogeneidade da cobertura vacinal; (ii) investigação 

epidemiológica oportuna dos casos suspeitos de sarampo e rubéola até 48 horas; (iii) coleta oportuna de 

amostras clínicas até 28 dias após o início do exantema; (iv) envio oportuno de amostras clínicas coletadas 

no município até o Laboratório Central do Estado (LACEN), em até cinco dias; (v) resultado dos exames 

laboratoriais liberados oportunamente pelo LACEN, em até quatro dias; (vi) casos notificados de sarampo 

e rubéola encerrados pelo critério laboratorial; (vii) notificação negativa de casos suspeitos de sarampo e 

rubéola; e (viii) investigação adequada dos casos suspeitos de sarampo e rubéola.

Para cada indicador foi também definida a fórmula de cálculo, identificando os componentes necessários 

para a avaliação, bem como a meta a ser alcançada. No Quadro 1, a seguir, para cada indicador referido 

estão detalhadas a fórmula de cálculo e a meta correspondente, bem como os resultados alcançados no 

período de 2001 a 2009. Os resultados serão analisados nos tópicos que se seguem.

Quadro 1 – Indicadores de avaliação da qualidade do sistema de vigilância integrada do 
sarampo, da rubéola e da SRC, e os resultados alcançados no período 2001-2009, Brasil

Indicadores /Fórmula de cálculo / meta Ano

Indicador Cálculo Meta (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.  Homogeneidade 
da cobertura 
vacinal

Nº municípios 
com cobertura 
vacinal ≥ 95% em 
crianças com 12 
meses de idade 
/ Nº total de 
municípios X 100

95 --- --- 87,26 73,48 77,95 75,74 80,61 72,12 75,76

2.  Investigação 
oportuna

Nº casos 
notificados 
investigados em 
até 48 horas / 
Total de casos 
notificados X 100

80 88 90 91 91 93 94 91 92 89
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Indicadores /Fórmula de cálculo / meta Ano

Indicador Cálculo Meta (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3. Coleta oportuna Nº casos 
notificados 
com amostras 
coletadas 
oportunamente 
(*) / Total casos 
notificados X 100

80 70 75 79 83 83 81 82 80 76

4. envio oportuno Nº amostras de 
sangue com envio 
oportuno (**) / Nº 
total de amostras 
recebidas no 
mesmo período 
X 100

80 45,8 42,3 51,9 45 46 58,2 65,5 62,2 60

5.  resultado 
oportuno

Nº amostras 
com resultado 
oportuno (***) 
/ Nº amostras 
recebidas no 
mesmo período 
X 100 

80 69,5 67,7 89,3 90,2 91 98,2 72 65,5 68,2

6.  Casos 
encerrados por 
laboratório

Nº casos 
descartados ou 
confirmados por 
laboratório/ Nº 
total de casos 
encerrados por 
laboratório X 100

100 85 91 94 93 95 95 95 97 99

7.  Notificação 
negativa

Nº municípios 
com notificação 
negativa oportuna 
/ Total municípios 
notificantes X 100

80 73 76 88 85 90 85 75 77 68

8.  Investigação 
adequada

% de casos 
suspeitos com 
visita domiciliar 
até 48 horas após 
a notificação, 
com, pelo menos, 
8 variáveis 
preenchidas

80 63 70 75 79 75 78 71 72 67

 (*) Até 28 dias do exantema. 
(**) Até cinco dias da coleta.
(***) Liberado até quatro dias após a entrada da amostra no laboratório.

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   75 24.09.10   15:48:15



Setembro • 2010

76

5.1. Indicador: homogeneidade da cobertura vacinal (1)

A homogeneidade das coberturas de vacinação, um indicador operacional, é medido pela proporção de 

municípios que alcançaram o índice adequado, ou seja, percentual igual ou maior que 95%. A análise 

do indicador homogeneidade permite a identificação de áreas com coberturas abaixo da estabelecida, 

mostrando uma realidade que não se explicita quando a avaliação é feita a partir de percentuais médios.

No Brasil, a pactuação entre os gestores do SUS definiu o indicador operacional de 70% dos municípios 

com cobertura ≥ 95%. No âmbito do processo que visa certificar a interrupção da transmissão dos vírus 

do sarampo e da rubéola, a OPAS estabeleceu como indicador que, pelo menos, 95% dos municípios 

mantivessem percentuais ≥ 95%, com a vacina tríplice viral, em crianças com 12 meses de idade. 

Os dados de vacinação mostram que o Brasil vem alcançando coberturas médias de 100% com a vacina 

tríplice viral, em todos os anos, desde a implantação da vacina. O alcance da meta de 95% de homogeneidade 

entre os municípios, preconizado pela OPAS, não foi plenamente alcançado (Quadro 1), no entanto, os 

percentuais de homogeneidade, no período analisado, vêm superando os 70% estabelecidos pelo pacto 

intergestores (Figura 26).  

Figura 26 – Homogeneidade das coberturas de vacinação com a vacina tríplice viral,  
em crianças com um ano de idade, Brasil, 2003-2009 

Homogeneidade VTV

Ano
% de 

muncípios
2003 87,26

2004 73,48

2005 77,95

2006 75,74

2007 80,61

2008 72,12

2009 75,76

Fonte: SVS/MS

Tem-se, portanto, uma situação em que há uma parcela de municípios com percentuais abaixo do índice 

mínimo de cobertura, acumulando um contingente de não vacinados ao longo dos anos. Alguns aspectos 

de natureza operacional podem influenciar nessa avaliação, feita a partir de dados administrativos, 

sendo possíveis resultados subestimados ou superestimados. São exemplos desses aspectos: possíveis 

inconsistências na anotação de doses aplicadas ou os dados disponibilizados no SINASC, os quais, dependendo 

da cobertura do Sistema em relação à estimativa de nascidos vivos, podem não ser representativos da 

realidade de nascimentos em uma dada localidade. 
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Destaque-se, que a ausência de casos autóctones de sarampo no país, desde 2000, e o controle da rubéola 

demonstram que as estratégias de vacinação adotadas e em andamento garantem que, diante de uma 

possível circulação viral, a população brasileira estará protegida. 

Em face dessa realidade e considerando a necessidade de identificar o grupo etário a ser vacinado na 

campanha de seguimento em 2011, foi realizado um estudo para estimar a cobertura vacinal. Essa 

estimativa seria feita a partir da soma do número de doses aplicadas para a coorte de nascidos, por 

ano, no período compreendido entre 2003 e 2009, utilizando como denominador o número de crianças 

nascidas em cada ano. A fonte foi o SINASC até os dois anos de idade e, a partir dessa idade, foram 

dados do IBGE. 

Para avaliar a cobertura vacinal para cada coorte, estabeleceu-se como critério que quando o número de 

doses administradas correspondesse a duas vezes o número de crianças na coorte de nascimento, seria um 

indicativo de que 100% das crianças na coorte haviam tido oportunidade de receber duas doses da vacina 

tríplice viral (Quadro 2).  

Os resultados do estudo apontaram o seguinte: (i) em 2009, as crianças que nasceram em 2003 estavam 

com idade entre cinco e seis anos e tiveram oportunidade de receber, pelo menos, duas doses da vacina 

tríplice viral, conforme estabelecido no calendário de vacinação da criança, preconizado pelo PNI; e (ii) 

em 2008, as crianças que nasceram em 2004 estavam com quatro anos, portanto, na idade indicada para 

receber a 2ª dose, conforme calendário. Foi observado, no entanto, que 20% dessas crianças já haviam 

recebido a 2ª dose da vacina tríplice viral, faltando, portanto, administrar a 2ª dose nos 80% restantes, o 

que foi orientado a ser feito na campanha de seguimento. Mesmo para as crianças que estavam com idade 

entre um e três anos em 2008, fora da faixa indicada para receber a 2ª dose da vacina, foi orientada a 

vacinação durante a campanha de seguimento. 

Quadro 2 – Número de 1as e 2as doses aplicadas da vacina tríplice viral em crianças de um 
ano de idade na coorte de nascimento, Brasil, 2003-2009

< 1ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Oportunidade
de duas doses

2003
2004 3.040.839 4.647.513 124.977 37.211 661.212 289.917 517.085 6.277.915 2.06 6 anos
2005 3.477.202 3.259.456 82.145 82.323 1.175.191 1.034.169 5.633.284 1.62 5 anos
2006 3.528.670 3.117.855 120.282 50.372 1.510.493 4.799.002 1.36 4 anos
2007 2.891.082 3.123.666 75.602 35.588 3.234.856 1.12 3 anos
2008 2.928.453 2.953.942 69.248 3.023.190 1.03 2 anos
2009 2.928.453 2.997.397 2.997.397 1.02 1 ano
2010 2.928.453 < 1 ano
2011 Campanha de seguimento contra sarampo e rubéola na população de 1 ano a 6 anos de idade com a vacina tríplice viral

Fonte: pop NV2007 a 2009 SIPNI/CGPNI/DEVEP/SVS/MS

Ano de 
nascimento

População Idade em 
2009

Fonte: pop NV2007 a 2009 SIPNI/CGPNI/DEVEP/SVS/MS

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   77 24.09.10   15:48:17



Setembro • 2010

78

Esses resultados reforçam a importância da campanha de seguimento em especial para este grupo etário 

(100% desta população). Importante observar que estudos realizados em países como os Estados Unidos, 

que interromperam a transmissão endêmica do vírus do sarampo há mais tempo, apontaram a importância 

de uma segunda dose da vacina. A 2ª dose da tríplice viral foi implantada no Brasil a partir de 2004 para o 

grupo de quatro a seis anos.

5.2. Indicadores: investigação oportuna (2) e investigação adequada (8)

Investigação oportuna e investigação adequada são indicadores que expressam a agilidade da vigilância 

epidemiológica em investigar um caso suspeito de sarampo ou rubéola notificado, de forma adequada e 

dentro das orientações preconizadas. 

O prazo estabelecido para a realização da investigação é de até 48 horas após a notificação do caso suspeito. 

A investigação é a base para que todas as ações sejam desencadeadas com o objetivo de romper a cadeia 

de transmissão, tais como: (i) o bloqueio para vacinação dos contatos do caso suspeito, de forma seletiva, a 

partir da avaliação da situação vacinal com verificação da caderneta no tocante ao registro da vacina tríplice 

viral; e (ii) a identificação de novos casos suspeitos que possam gerar novas cadeias de transmissão.

O indicador investigação oportuna, no período de 2001 a 2009, teve sua meta (80%) ultrapassada em 

todos os anos (Quadro 1), ou seja, nesses nove anos, mais de 80% dos casos notificados foram investigados 

em até 48 horas após a notificação. Esse resultado é mais significativo ainda quando se considera que, 

nesse período, o país passou por surtos de sarampo relacionados à importação do vírus, e que entre os 

anos 2006 e 2008 ocorreram surtos de rubéola em 21 estados. Mais dois fatos devem ser mencionados: 

(i) nesse mesmo período, o SINAN passou por modificações, em dois momentos; e (ii) a partir de 2008, 

vários assessores estaduais exclusivos para a vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola tiveram seus 

contratos encerrados. Mesmo assim, a despeito de todas essas intercorrências, as secretarias estaduais e 

municipais de saúde realizaram de forma oportuna as ações de investigação epidemiológica.

Já o indicador investigação adequada está relacionado ao preenchimento da ficha de investigação 

epidemiológica, sendo exigido que esta registre o preenchimento de, pelo menos, nove variáveis: (i) data 

de notificação; (ii) data da investigação; (iii) fonte de infecção; (iv) data da vacina; (v) data do início do 

exantema; (vi) outros sinais e sintomas; (vii) data da 1ª coleta de sangue; (viii) realização de bloqueio 

vacinal; e (ix) classificação final. 

A importância desse indicador também se coloca no sentido de que a qualidade da informação, com 

a completitude e a consistência dos dados registrados na ficha de investigação epidemiológica, e 

depois digitados no SINAN, é fundamental para conhecer e intervir sobre a situação, além de permitir a 
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retroalimentação da informação, especialmente mediante publicação dos dados em boletins nacionais 

e internacionais. 

A investigação adequada é, assim, um indicador importante, mas cuja efetivação carrega certa complexidade, 

pois a equipe de vigilância, além de fazer a visita domiciliar de 80% dos casos suspeitos, em até 48 horas 

após a notificação, deve preencher a ficha de cada caso, atendendo a exigência de nove variáveis. O 

resultado apresentado, no período de 2001 a 2009, mostra um desempenho abaixo da meta preconizada, 

ou seja, abaixo de 80%, alcançando uma média de 72% no período analisado. 

5.3. Indicador: coleta oportuna (3)

Para avaliar o indicador coleta de espécimes em tempo oportuno é necessário ter em conta que duas datas 

devem ser consideradas na fórmula de cálculo: (i) a data do início do exantema, variável de preenchimento 

obrigatório no SINAN; e (ii) a data da coleta de sangue, uma variável considerada essencial para o sistema 

de vigilância do sarampo e da rubéola. 

A avaliação desse indicador, no período 2001 a 2009, mostra que nos três primeiros anos (2001/2003) o 

percentual de coleta oportuna ficou abaixo dos 80%, seguindo-se cinco anos em que a meta foi alcançada 

(2004/2008), caindo no último ano (2009). A média nos nove anos foi 79%.

Importante destacar que 2006 foi o ano de ocorrência do maior surto de sarampo após a instituição do 

Plano de Eliminação, e nos anos 2006, 2007 e 2008 ocorreram os últimos surtos de rubéola, representando 

uma maior especificidade do sistema de vigilância no país, colaborando para a efetividade da eliminação 

dessas doenças. 

Sobre as duas datas para a fórmula de cálculo do indicador, é importante referir que a do início do exantema 

vem sendo informada em 100% dos casos, mas a da coleta de sangue não vem sendo preenchida em todas as 

fichas. Destaque-se que a coleta de sangue é um procedimento que cabe ao laboratório local realizar, ficando 

a vigilância municipal com a responsabilidade pelo envio da amostra ao LACEN para a realização da análise. 

5.4. Indicador: notificação negativa (7)

O indicador notificação negativa está estreitamente relacionado à responsabilidade das unidades de saúde 

em notificar semanalmente a não ocorrência de casos suspeitos de sarampo e rubéola. Essa notificação 

é feita mediante registro e encaminhamento, pelas unidades notificadoras, do Boletim de Notificação 

Semanal (BNS). As informações são consolidadas na esfera estadual e enviadas ao Ministério da Saúde para 

consolidação nacional, avaliação e informação à OPAS. 
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Nos dois primeiros anos (2001/2002) do período avaliado, a meta de notificação negativa ficou abaixo do 

preconizado, recuperando-se nos quatro anos seguintes (2003/2006), voltando a ficar abaixo dos 80% nos 

últimos três anos analisados (2007/2009). A média nos nove anos analisados ficou em 79,6%.

Importante destacar, com relação a esse indicador, o incremento de 45% no quantitativo de unidades 

notificadoras informantes, ao longo dos nove anos, passando de 10,2 mil em 2001 para 14,8 mil em 2009. 

Observa-se como importante na qualidade do sistema de vigilância a persistência com que as unidades 

no país vêm mantendo a notificação, pois o percentual das que informam mesmo não atendendo casos 

suspeitos correspondeu, no primeiro e no último ano, a 73% e 68%, respectivamente. De outro lado, 

mesmo com a redução dos casos suspeitos, após a realização da campanha de vacinação em 2008, a 

sensibilidade do sistema de vigilância foi mantida com a identificação e notificação de casos suspeitos. As 

doenças exantemáticas, como se sabe, podem ser devidas a outros agentes etiológicos que não os vírus do 

sarampo e da rubéola, e também podem ocorrer casos importados.

5.5.  Indicadores: envio oportuno (4), resultado oportuno (5) e casos 
encerrados pelo critério laboratorial (6)

O envio oportuno da amostra coletada (indicador 4) ficou abaixo da meta preconizada em todo 

período avaliado. 

Como a amostra deve chegar ao LACEN até cinco dias depois da coleta, os dados registrados apontam para 

a fragilidade da gestão da vigilância, em especial quanto à dificuldade no encaminhamento da amostra, 

muito embora se reconheça que a demora no envio das amostras não inviabiliza, por exemplo, a adoção 

das medidas de controle e prevenção, vez que são realizadas no momento da suspeita do caso. Já a 

qualidade da amostra pode ficar comprometida caso haja demora até sua chegada ao LACEN. 

Com relação ao resultado oportuno (indicador 5), o percentual ficou abaixo dos 80% (Quadro 1), nos 

dois primeiros anos (2001/2002), aumentando e ultrapassando a meta preconizada nos quatro anos 

seguintes (2003/2006), voltando a cair nos três últimos anos. Em 2008 e 2009, deve ser mencionado, 

o laboratório produtor internacional atrasou a entrega dos kits diagnóstico, interferindo no fluxo de 

envio da amostra para o laboratório de referência nacional, comprometendo a obtenção do resultado e 

a análise final.

O indicador de encerramento pelo critério laboratorial (indicador 6) demonstra a eficiência do sistema de 

vigilância, considerando a capacidade de executar uma série de atividades que vai resultar na elucidação 

diagnóstica, a saber: (i) identificar e notificar os casos suspeitos; (ii) coletar espécimes clínicas; (iii) preparar 

a amostra; e (iv) enviá-la ao LACEN para o processamento dos exames laboratoriais. 
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Os exames são realizados no LACEN, existente em cada unidade federada, utilizando os kits distribuídos 

regularmente pelo Ministério da Saúde, que também qualifica e acompanha o trabalho de toda a rede 

laboratorial do país, além de monitorar os resultados emitidos pelos laboratórios.

No período avaliado, 2001 a 2009, a média dos nove anos ultrapassou o percentual de 90% dos casos 

encerrados (confirmados ou descartados) pelo critério laboratorial (indicador 6), demonstrando a 

sensibilidade da vigilância epidemiológica do sarampo e da rubéola na captação dos casos, demonstrando, 

do mesmo modo, a especificidade da vigilância. Somente em 2001, a meta alcançada foi menor (85%), 

tendo-se, a partir daí, e mesmo durante os surtos de sarampo e rubéola, mais de 90% dos casos encerrados 

pelo critério laboratorial (Quadro 1). Em 2001, vale destacar, o trabalho nos LACEN se consolidava após 

inúmeras capacitações estaduais e regionais.

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   81 24.09.10   15:48:18



Setembro • 2010

82

6. Conclusões e recomendações
Após a apresentação dos diferentes pontos relativos a todo processo vivenciado pelo Brasil, na perspectiva 

do cumprimento dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus endêmicos do sarampo e da rubéola, 

bem como da transmissão da SRC, podemos concluir que:

A) Diante de todas as evidências contidas neste relatório em relação à certeza da não circulação do vírus 

endêmico do sarampo no país, o governo brasileiro solicita à OPAS a certificação da eliminação da doença 

no Brasil, ainda que o estado de alerta para casos importados fique mantido até a eliminação global. 

B) No que tange à rubéola e à SRC, este relatório apresenta constatações da iminente eliminação desses 

agravos no território nacional, em função dos seguintes fatos: (i) a qualidade das ações de vigilância 

epidemiológica desenvolvidas no país; (ii) a excelência laboratorial, no tocante ao diagnóstico apurado 

de possíveis genótipos circulantes; e (iii) a existência de gerações de brasileiros vacinados com a dupla e 

tríplice viral. A soma desses fatos credencia o Brasil a pleitear a certificação da eliminação da rubéola e da 

SRC para os próximos dois anos.

É nessa perspectiva que estão listadas, na sequência, as principais recomendações deste relatório aos 

gestores e às equipes técnicas das três esferas do SUS, no âmbito da gestão, da gerência e da execução 

das ações. Importante considerar que o lapso de tempo até 2012 representa um período razoável para o 

refinamento das ações necessárias ao cumprimento dos critérios de certificação.

 I.		Aprimorar	 a	 gestão	 e	 a	 gerência	 no	 âmbito	 da	 imunização	 e	 da	 vigilância	 epidemiológica	 e	

laboratorial	das	doenças,	considerando	a	necessidade	de	refinamento	das	ações.

	 II.		Manter	o	acompanhamento	mensal	dos	indicadores	de	qualidade	da	vigilância	epidemiológica,	

atuando	com	oportunidade	na	superação	de	eventuais	problemas	identificados.

	 III.		Desenvolver	parâmetros	de	avaliação,	supervisão	e	monitoramento	frente	à	realidade	que	se	

conforma	a	partir	da	divulgação	deste	relatório.

	 IV.		Garantir	 a	 realização	 de	 reuniões	 periódicas	 do	Comitê	 Técnico	Assessor	 de	 Erradicação	 do	

Sarampo	e	Eliminação	da	Rubéola	e	da	Síndrome	da	Rubéola	Congênita,	para	acompanhamento	

e	avaliação	das	atividades.

	 V.		Manter	a	vacinação	obrigatória	com	duas	doses	da	vacina	tríplice	viral,	segundo	as	normas	em	

vigor	no	país.

	 VI.		Realizar	a	campanha	de	seguimento	para	o	grupo	etário	de	um	a	seis	anos	de	idade,	de	forma	

indiscriminada	em	2011,	com	a	meta	de	vacinar,	no	mínimo,	95%	das	crianças	em	todas	as	

idades	contempladas.	

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   82 24.09.10   15:48:18



83

Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

	 VII.		Avaliar	a	cobertura	vacinal	para	a	vacina	tríplice	viral,	por	ano	e	por	 idade,	considerando	a	

reformulação	do	SI-API	que	garante	o	registro	nominal	e	por	procedência.

	 VIII.		Acompanhar	a	realização	de	bloqueios	de	vacinação	e	de	monitoramento	rápido	de	cobertura	

nos	momentos	de	bloqueio	ou	quando	da	ocorrência	de	caso	confirmado	de	sarampo,	rubéola	

e SRC. 

	 IX.		Manter	 os	 padrões	 de	 qualidade	 do	 Laboratório	 de	 Referência	 Nacional,	 reconhecidos	

internacionalmente.

	 X.		Manter	 e	 aprimorar	 a	 qualidade	 da	 rede	 de	 laboratório	 de	 saúde	 pública,	 identificando	 as	

medidas	voltadas	à	superação	de	eventuais	impasses	ao	cumprimento	das	atividades	necessárias	

ao	processo	de	certificação.

	 XI.		Consolidar	a	estratégia	de	manutenção	de	assessores	regionais	para	acompanhar	as	atividades	

e	prestar	cooperação	técnica	às	equipes	estaduais,	contribuindo	de	forma	significativa	para	a	

qualidade	da	vigilância	epidemiológica	existente	no	Brasil.

	 XII.		Apoiar	as	equipes	estaduais	no	sentido	do	cumprimento	do	preconizado	pela	Portaria	Conjunta	

nº	20,	de	25	de	maio	de	2005,	no	sentido	de	que	as	Autorizações	de	Internação	Hospitalar	(AIH)	

relativas	ao	sarampo,	rubéola	e	SRC	sejam	avaliadas	pela	vigilância	epidemiológica,	conforme	

fluxo	estabelecido	na	referida	Portaria76.

	 XIII.		Consolidar	 o	 processo	 de	 monitoramento	 direto	 dos	 estados	 e	 municípios,	 inclusive	 por	

intermédio	da	análise	sistemática	dos	dados	do	SINAN.

	 XIV.		Divulgar	e	 retroalimentar	 informações,	 em	especial	os	 relatórios	 trimestrais	das	atividades,	

inclusive	da	busca	ativa	sistemática	de	casos	de	sarampo	e	rubéola.

	 XV.		Efetivar	um	programa	de	comunicação	abrangente,	dirigido	aos	vários	segmentos	e	momentos	

do	processo	de	certificação,	além	de	otimizar	o	potencial	das	mídias	disponíveis.

	 XVI.		Desenvolver	trabalho	específico	voltado	aos	profissionais	de	saúde,	especialmente	aos	médicos,	

na	busca	da	sensibilização	e	envolvimento	no	processo	de	certificação.

	 XVII.		Elaborar	ou	atualizar	publicações	técnicas,	contendo	orientações,	normas	e	procedimentos	

relativos	ao	processo	de	certificação.

76)  Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria nº 20, de 25 de maio de 2005. 
Estabelece que todas as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) com agravos de notificação compulsória (ANC) identificadas através 
da CID 10, anexos I e II, sejam avaliadas pela equipe da Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar ou pelo Serviço de Vigilância 
Epidemiológica (VE) da Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Estadual de Saúde. Publicada no DOU nº 99, de 25 de maio de 2005.
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	 XVIII.		Identificar	 necessidades	 e	 apoiar	 a	 execução	 de	 ações	 de	 capacitação,	 em	 especial	 para	 a	

intensificação	 das	 ações	 de	 vigilância	 epidemiológica,	 na	 perspectiva	 do	 processo	 de	

eliminação.

	 XIX.		Intensificar	as	medidas	de	alerta	para	os	Jogos	Mundiais	Militares	2011,	a	Copa	do	Mundo	de	

2014	e	as	Olimpíadas	de	2016,	eventos	internacionais	que	ocorrerão	no	país,	garantindo	a	

divulgação	e	as	condições	para	a	efetivação	das	mesmas.	

	 XX.		Acompanhar	as	recomendações	internacionais	para	futura	contenção	dos	vírus	do	sarampo	e	

da	rubéola,	à	semelhança	do	ocorrido	com	os	vírus	da	varíola	e	da	poliomielite.

Brasília,	2	de	setembro	de	2010.
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Anexo 1

Conceitos básicos

A) Relativos à vacinação

Pessoa suscetível
Pessoa que a priori não possui resistência suficiente contra determinado agente 
patogênico capaz de protegê-la ao entrar em contato com este agente.

Pessoa vacinada É aquela que recebeu uma dose da vacina, independente de ter recebido o esquema completo.

Pessoa imune 
É a pessoa que possui anticorpos protetores específicos em contra determinado 
agente infeccioso. Essa imunidade pode ser adquirida naturalmente  (pela doença) ou 
artificialmente (pela imunização adquirida por meio da vacinação).

Cobertura vacinal
Indica a proporção da população-alvo vacinada adequadamente (esquema vacinal 
completo) com determinado imunobiológico. Mede indiretamente a proporção da 
população protegida contra o agravo específico para o qual a vacina se destina.

Homogeneidade de 
cobertura

Indica a proporção de município com cobertura vacinal adequada (maior ou igual 
aos parâmetros definidos como meta para cada vacina).  Aplica-se a distintas áreas 
geográficas, como exemplo: país, regiões e estados.

Imunidade
Capacidade do sistema imunológico reconhecer substâncias estranhas ao organismo e 
promover uma resposta em defesa contra elas.

Suscetibilidade
A pessoa que não possui, presumivelmente, resistência contra determinado agente 
patogênico e que por esta razão pode contrair a doença quando em contato com o 
mesmo.

B) Relativos à vigilância epidemiológica e laboratorial

Controle
Quando aplicado a doenças transmissíveis e não transmissíveis, está relacionado ao 
desenvolvimento de operações ou programas com o objetivo de reduzir a incidência e/
ou prevalência das mesmas a níveis muito baixos.

erradicação = 
eliminação 

Cessação de toda a transmissão da infecção, pela extinção artificial da espécie do agente 
em questão. 

A erradicação pressupõe a ausência completa de risco de reintrodução da doença, 
possibilitando a suspensão de toda e qualquer medida de prevenção ou controle. 

A erradicação regional ou eliminação é a cessação da transmissão de determinada 
infecção, em ampla região geográfica ou jurisdição política.

eliminação do 
sarampo, rubéola e 
SRC

É a interrupção da transmissão endêmica do vírus do sarampo e da rubéola em todo 
o país, por mais de 12 meses, e o não aparecimento de casos da SRC associados à 
transmissão endêmica.

Caso suspeito de 
sarampo 

Todo paciente que, independente da idade e da situação vacinal, apresentar febre 
e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e 
sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; ou

Todo indivíduo considerado como caso suspeito, com história de viagem ao exterior, 
nos últimos 30 dias, ou de ter mantido contato, no mesmo período, com pessoa que 
viajou ao exterior.

LIVRO_RELATORIO RUBEOLA_2010_116pgs.indd   86 24.09.10   15:48:20



87

Relatório da verificação dos critérios de eliminação da transmissão dos vírus  
endêmicos do sarampo e rubéola e da síndrome da rubéola congênita (SRC) no Brasil

Classificação final 
do caso suspeito de 
sarampo

Todo paciente considerado como caso suspeito e que foi comprovado como um caso 
de sarampo, a partir de, pelo menos, um dos seguintes critérios: laboratorial, vínculo 
epidemiológico e clínico.

Critério laboratorial 
de confirmação do 
sarampo

Considera como caso confirmado todo caso suspeito cujo exame laboratorial teve como 
resultado “reagente” ou “positivo para IgM” e a análise clínica epidemiológica indica a 
confirmação do sarampo. (Apêndice 1)

Critério vínculo 
epidemiológico de 
confirmação do 
sarampo

Considera como caso confirmado: 
Todo caso suspeito contato de um ou mais casos de sarampo que foi confirmado pelo 
laboratório, e que apresentou os primeiros sintomas da doença entre sete a 18 dias 
depois da exposição ao contato; ou 
Todo caso suspeito cujo exame laboratorial teve como resultado “não reagente” ou 
“negativo para IgM”, em amostra colhida entre o 1º e o 3º dias a partir do aparecimento 
do exantema, e que teve contato com um ou mais casos de sarampo que foi confirmado 
pelo laboratório (dentro de um período de sete a 18 dias antes do aparecimento dos 
sinais e sintomas).

Critério clínico de 
confirmação do 
sarampo

Considera como caso confirmado o caso suspeito de sarampo que:
pela avaliação clínica, apresenta sinais e sintomas compatíveis com a definição 
de caso suspeito; mas para o qual não houve coleta de amostra para sorologia; ou  
não foi investigado; ou 
evoluiu para óbito sem a realização de qualquer exame laboratorial. 
Importante: a confirmação clínica do sarampo representa uma falha do sistema de 
vigilância epidemiológica. 

Caso descartado de 
sarampo

É o paciente que foi considerado como caso suspeito e que não foi comprovado como 
um caso de sarampo, de acordo com os seguintes critérios: clínico, laboratorial e vínculo 
epidemiológico.

Critério vínculo 
epidemiológico de 
descarte do sarampo

Considera como caso descartado o caso suspeito de sarampo que tiver como fonte de 
infecção um ou mais casos descartados pelo critério laboratorial; ou 
quando na localidade estiver ocorrendo surto ou epidemia de outras doenças 
exantemáticas febris, comprovadas pelo diagnóstico laboratorial, situação em que os 
casos devem ser criteriosamente analisados, antes de serem descartados e a provável 
fonte de infecção deve ser especificada. 

Critério clínico de 
descarte do sarampo

Considera como caso descartado o caso suspeito de sarampo em que não houve 
coleta de amostra para exame laboratorial, mas cuja avaliação clínica e epidemiológica 
detectou sinais e sintomas compatíveis com outro diagnóstico diferente do sarampo. 
Observação: o descarte clínico do sarampo representa uma falha do sistema de vigilância 
epidemiológica.

Critérios de descarte 
de caso suspeito de 
sarampo associado 
temporalmente 
à vacina contra 
sarampo

Considera como caso descartado o caso notificado como suspeito de sarampo, em 
que não houve coleta de amostra de sangue; ou o resultado do exame laboratorial 
foi “reagente” ou “positivo para IgM”; ou a avaliação clínica e epidemiológica indicou 
uma associação temporal, entre a data do início do exantema e a data do recebimento 
da última dose da vacina, com o componente contra o sarampo, que se enquadra nas 
seguintes especificações:
-  Febre com temperatura que pode chegar a 39ºC ou mais, com início entre o 5º e o 12º 

dia após a vacinação, e a duração média de 1 a 2 dias, podendo chegar até 5 dias;
-  Exantema que dura de 1 a 2 dias, sendo geralmente benigno, e que surge entre o 7º 

e 10º dia após a administração da vacina; 
-  Cefaleia ocasional, irritabilidade, conjuntivite ou manifestações catarrais observadas, 

entre o 5º e o 12º dias após a vacinação.
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Caso confirmado de 
sarampo de acordo 
com a fonte de 
infecção

É o caso que se caracteriza como caso importado ou relacionado à importação do vírus, 
ou cuja origem da infecção é desconhecida, além do caso índice, caso secundário e caso 
autóctone.

Caso importado de 
sarampo 

É o caso cuja infecção ocorreu fora do país durante 14 a 23 dias prévios ao surgimento 
do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos.

A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação 
viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente.

Caso de sarampo 
relacionado com 
importação

É o caso cuja infecção foi contraída no país, mas que ocorre como parte de uma cadeia 
de transmissão originada por um caso importado, de acordo com a análise dos dados 
epidemiológicos e/ou virológicos.

Caso de sarampo 
com origem 
de infecção 
desconhecida

É o caso em que não foi possível estabelecer a origem da fonte de infecção após 
investigação epidemiológica minuciosa.

Caso índice de 
sarampo

É o primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente 
relacionados, estando a fonte de infecção no território nacional. 

Observação: a confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a 
identificação viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente.

Caso secundário de 
sarampo

É o caso novo surgido a partir do contato com o caso índice. 

A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação 
viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente.

Caso autóctone de 
sarampo

É o caso novo ou contato de um caso secundário ocorrido após a introdução do vírus no 
país. 

A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação 
viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente. 

Observação: o vírus identificado deve circular no país por mais de 12 meses, dessa 
forma, o país deixa de ser uma área livre da circulação do vírus autóctone.

Surto de sarampo É a ocorrência de um ou mais casos de sarampo confirmados por laboratório.

Caso suspeito de 
rubéola

É o paciente que apresenta febre e exantema maculopapular, acompanhado de 
linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e situação 
vacinal; ou

o indivíduo classificado como caso suspeito com história de viagem ao exterior, nos 
últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior.

Classificação final 
do caso suspeito de 
rubéola (pós-natal e 
gestante)

É o paciente considerado como caso suspeito e que foi comprovado como caso de 
rubéola, a partir de, pelo menos, um dos seguintes critérios: laboratorial, vínculo 
epidemiológico, clínico. (Apêndice 2)

Critério laboratorial 
de confirmação da 
rubéola

Considera como caso confirmado o caso suspeito cujo exame laboratorial teve como 
resultado “reagente” ou “positivo para IgM” e a análise clínica epidemiológica indica a 
confirmação da rubéola.  (Apêndice 1)

Critério vínculo 
epidemiológico de 
confirmação da 
rubéola

Considera como confirmado o caso suspeito que tenha tido contato com um ou mais 
casos de rubéola, confirmado por laboratório, e que apresentou os primeiros sintomas 
da doença entre 12 a 23 dias após a exposição ao caso.
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Critério clínico de 
confirmação da 
rubéola

Considera o caso como confirmado quando há suspeita clínica de rubéola, mas a 
investigação epidemiológica e laboratorial não foi realizada ou concluída. 

Observação: como o diagnóstico de rubéola não pode ser confirmado nem 
descartado com segurança, esse caso representa uma falha do sistema de vigilância 
epidemiológica.

Caso descartado de 
rubéola

É o paciente considerado como caso suspeito e que não foi comprovado como um caso 
de rubéola, de acordo com critérios clínico, laboratorial ou vínculo epidemiológico.

Critério vínculo 
epidemiológico de 
descarte da rubéola

Considera como descartado o caso que tenha como fonte de infecção um ou mais casos 
descartados pelo critério laboratorial; ou

quando na localidade ocorrerem outros casos, surtos ou epidemia de outra doença 
exantemática febril, confirmada por diagnóstico laboratorial.

Critério clínico de 
descarte da rubéola

Considera como descartado o caso suspeito de rubéola em que não houve coleta de 
amostra para exame laboratorial e a avaliação clínica e epidemiológica detectou sinais 
e sintomas compatíveis com outro diagnóstico diferente da rubéola.

Critérios de descarte 
com associação 
temporal à vacina 
contra rubéola

Considera como caso descartado quando a avaliação clínica e epidemiológica indica 
uma associação temporal entre a data do início dos sintomas e o recebimento da 
última dose da vacina, com o componente contra a rubéola, mesmo que não tenha 
sido realizada coleta de amostra. 

Os critérios para descarte com associação temporal à vacina são os seguintes:

-  Febre com temperatura que pode chegar a 39ºC ou mais, com início entre o 5º e o 12º dias 
após a vacinação e duração média de um a dois dias, podendo chegar até cinco dias; ou

-  Exantema que dura de um a dois dias, sendo geralmente benigno, e que surge entre 
o 7º e o 10º dia após a administração da vacina; ou

-  Cefaleia ocasional, irritabilidade, conjuntivite ou manifestações catarrais observadas, 
entre o 5º e o 12º dias após a vacinação; ou

- Linfadenopatias que instalam entre o 7º e o 21º dia após a data da vacinação.

Caso confirmado de 
rubéola de acordo 
com a fonte de 
infecção

É o caso confirmado que se caracteriza como caso importado, ou relacionado à 
importação do vírus, ou cuja origem da infecção é desconhecida, além do caso índice, 
caso secundário e caso autóctone.

Caso importado de 
rubéola 

É o caso cuja infecção ocorreu fora do país durante o 12º ao 23º dias prévios ao surgimento 
do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. 

Observação: a confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a 
identificação viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente.

Caso de rubéola 
relacionado com 
importação

É o caso confirmado cuja infecção contraída no local de origem da pessoa, mas que 
ocorre como parte de uma cadeia de transmissão originada por um caso importado, de 
acordo com a análise dos dados epidemiológicos e/ou virológicos.

Caso de rubéola com 
origem de infecção 
desconhecida

É o caso em que não foi possível estabelecer a origem da fonte de infecção após a 
investigação epidemiológica minuciosa.

Caso índice de 
rubéola

É o primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente 
relacionados, estando a fonte de infecção no território nacional. 

Observação: a confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a 
identificação viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente.
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Caso secundário de 
rubéola

É o caso novo de rubéola surgido a partir do contato com o caso índice. A confirmação 
deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral deve ser 
realizada no primeiro contato com o paciente.

Caso autóctone de 
rubéola

É o caso novo ou contato de um caso secundário de rubéola ocorrido após a introdução 
do vírus no país. 

A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação 
viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente. 

Observação: o vírus identificado deve circular no país por mais de 12 meses. Assim, o 
país deixa de ser uma área livre da circulação do vírus autóctone.

Surto de rubéola
Devido à eliminação da circulação do vírus da rubéola no país a partir de 2009, um caso 
confirmado de rubéola é considerado um surto, independente da localidade ou período 
da ocorrência do mesmo.

Síndrome da rubéola 
congênita (srC)

A síndrome ocorre quando a rubéola acomete a mulher não imunizada que se encontra 
no 1º trimestre de gestação; nessas situações, há um risco de, em até 90% dos casos, 
cursar com: aborto, natimorto, más formações congênitas (surdez, cegueira, retardo 
mental, mal formações cardíacas etc.).

Caso suspeito de SRC

É o recém-nascido cuja mãe foi caso suspeito ou confirmado de rubéola ou contato de 
caso confirmado de rubéola, durante a gestação; ou 

toda criança até 12 meses de idade que apresente sinais clínicos compatíveis com 
infecção congênita pelo vírus da rubéola, independente da história materna. Sinais 
clínicos: cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose 
pulmonar), catarata e/ou glaucoma congênito, surdez.

Caso confirmado de 
SRC

É o recém-nascido considerado como caso suspeito de SRC confirmado pelo critério: 
laboratorial e clínico.

Critério laboratorial 
de confirmação da 
SRC

É o caso suspeito que apresente más formações congênitas compatíveis com SRC e 
evidência laboratorial da infecção congênita pelo vírus da rubéola.

São evidências laboratoriais: a presença de anticorpos IgM específicos ou elevação 
persistente dos títulos de anticorpos da classe IgG, detectados através de ensaio 
imunoenzimático (ELISA) em amostras pareadas, com intervalo de 6 meses. (Apêndice 3)

Observação: todos os casos suspeitos de SRC devem ter amostras coletadas para que 
seja procedido o diagnóstico laboratorial.

Aborto ou perda fetal 
devidos à infecção 
pelo vírus da rubéola

É o caso de abortamento ou de natimorto resultante de gestação, durante a qual se 
comprovou a ocorrência de rubéola materna, independentemente de confirmação de 
afecção no feto. 

Observação: nessas situações informar, na ficha de investigação epidemiológica 
(FIE) das doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, a ocorrência do aborto ou 
natimortalidade, no campo “Observações Adicionais” (Sinan NET).

Infecção congênita
É o caso suspeito que apresente evidência laboratorial de infecção congênita pelo vírus 
da rubéola, sem nenhuma manifestação clínica compatível com a SRC.
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Caso descartado de 
SRC

O caso será classificado como descartado quando cumprir uma das seguintes 
condições:

-  quando os títulos de IgM e IgG estiverem ausentes em crianças menores de 12 
meses;

-  quando os títulos de IgG estiverem diminuindo, em velocidade compatível com a 
transferência de anticorpos maternos detectados por ensaio imunoenzimático, a 
partir do nascimento;

-  quando, por qualquer motivo, os resultados do exame sorológico do recém-nascido 
não estiverem disponíveis e os dados clínicos forem insuficientes para confirmar o 
caso pela clínica;

-  quando os títulos de IgG estiverem ausentes na mãe. (Apêndice 3)

Caso de SRC após 
a eliminação 
da transmissão 
autóctone de rubéola

Durante a investigação epidemiológica, avaliar a localidade onde a gestante circulou no 
período de 30 dias prévios à gravidez até o final do primeiro trimestre (dentro ou fora 
do país). 

A comprovação de que a gestante não se ausentou do país indica que o vírus circulava 
na área, sem a detecção do mesmo.
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Anexo 2

Glosário de Siglas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO)

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Campanha de Erradicação da Varíola (CEV)

Capacitação em epidemiologia de campo (EPISUS)

Central de Medicamentos (CEME)

Central Nacional de Distribuição de Insumos (CENADI)

Centro de Investigações Epidemiológicas (CIE)

Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI)

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI)

Conselho Diretor da OPAS (CD)

Conselho Nacional de Saúde (CNS)

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB)

Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT)

Coordenação Geral do PNI (CGPNI)

Curso Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE)

Departamento de Vigilância Epidemiológica (DEVEP)

Diário Oficial da União (DOU) 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)

Estratégia Saúde da Família (ESF)

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP)

Gerenciador de Acompanhamento Laboratorial (GAL)

Grupo Técnico Assessor (TAG)

Indicadores e Dados Básicos (IDB)

Infecção Congênita por Rubéola (ICR)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)
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Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN)

Mulher em Idade Fértil (MIF)

Organização Mundial de Saúde (OMS)

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS)

Plano Plurianual (PPA)

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (PASNI)

Programa Nacional de Competitividade em Vacinas (INOVACINA)

Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Programa Saúde da Família (PSF)

Programação Anual de Saúde (PAS)

Programação Anual de Vigilância em Saúde (PAVS)

Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005)

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)

Secreção Nasofaríngea (SNF)

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)

Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABS)

Semana Epidemiológica (SE)

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)

Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)

Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações (SI-API)

Sistema de Informação da Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação (SI-EAPV)

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Sistema de Informações Hospitalares (SIH)

Sistema Informatizado de Insumos Estratégicos (SIES)

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS)

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE)

Sistema Único de Saúde (SUS)

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM)

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
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Anexo 3

Lista de figuras, tabela e quadros

Figura 1 – Eliminação do sarampo nas Américas, 1980-2009

Figura 2 – Eliminação da rubéola nas Américas, 1982-2009

Figura 3 – Casos notificados de sarampo e rubéola nas Américas, 1980-2010

Figura 4 – Casos notificados de sarampo nas Américas, 2010

Figura 5 – Metas dos programas de rubéola por região da Organização Mundial da Saúde, 2012-2015

Figura 6 – Campanhas de vacinação contra a rubéola em adolescentes e adultos nas Américas, 1996-2010

Figura 7 – Trajeto internacional do caso importado de sarampo, Brasil, junho, 2005

Figura 8 – Trajeto nacional do caso importado de sarampo, Brasil, junho, 2005

Figura 9 – Esquema da cadeia de transmissão do sarampo, junho, 2005

Figura 10 – Surto de sarampo ocorrido na Bahia, 2006 

Figura 11 – Surto de sarampo na Bahia, 2006

Figura 12 – Estratégias de controle e incidência anual do sarampo, Brasil, 1967- 2010

Figura 13 – Estratégias de controle e incidência anual da rubéola , Brasil, 1992- 2009 

Figura 14 – Taxa de incidência da rubéola no sexo masculino por faixa etária, Brasil, 1997- 2009 

Figura 15 – Taxa de incidência da rubéola no sexo feminino por faixa etária, Brasil, 1997-2009

Figura 16 – População feminina não vacinada por faixa etária, Brasil, 2007 

Figura 17 – População masculina não vacinada por faixa etária, Brasil, 2007

Figura 18 – Unidades federadas com casos confirmados de rubéola, Brasil, 2007

Figura 19 – Evolução mensal do surto de rubéola, Brasil, 2007

Figura 20 – Distribuição dos casos confirmados de rubéola por semana epidemiológica, Brasil, 2000-2009*

Figura 21 – Unidades federadas com casos confirmados de rubéola, Brasil, 2008

Figura 22 – Evolução mensal do surto de rubéola, Brasil, 2008

Figura 23 – Incidência e número de casos confirmados e compatíveis de SRC, Brasil, 1997-2010*

Figura 24 –  Distribuição de genótipos da rubéola por estados da República Federativa do Brasil nos intervalos de 
1996 a 1999, 2000 a 2005 e 2006 a 2008, respectivamente 

Figura 25 – Árvore filogenética dos diferentes genótipos de rubéola detectados no Brasil, 1996 - 2008 

Figura 26 –  Homogeneidade das coberturas de vacinação com a vacina tríplice viral, em crianças com um ano de 
idade, Brasil, 2003-2009

Tabela 1 – Incidência da rubéola por sexo, Brasil, 2007 e 2008

Quadro 1 –  Indicadores de avaliação da qualidade do sistema de vigilância integrada do sarampo, da rubéola e da 
SRC e os resultados alcançados no período 2001- 2009, Brasil

Quadro 2 –  Número de 1as e 2as doses aplicadas da vacina tríplice viral em crianças de um ano de idade e % de 
vacinados por coorte de nascimento, Brasil, 2003-2009. 

Apêndice 1 – Algoritmo da classificação de caso suspeito de sarampo ou de rubéola

Apêndice 2 – Diagnóstico laboratorial da gestante sintomática ou contato com um caso de rubéola, 2010

Apêndice 3 – Diagnóstico laboratorial de casos suspeitos de SRC/ICR, 2010
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Anexo 4
PORTARIA Nº 1.602, DE 17 DE JULHO DE 2006.

      Institui em todo o território nacional, os calendários de Vacinação da 

Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso.

  O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto nos arts. 27 e 29 do Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei nº 

6.259, de 30 de outubro de 1975,

  R E S O L V E:

  Art. 1º  Instituir, em todo o território nacional, os calendários de Vacinação da Criança, do 

Adolescente, do Adulto e do Idoso, integrantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando ao 

controle, à eliminação e à erradicação das doenças imunopreveníveis.

  Art. 2º  Estabelecer que a atualização do Calendário de Vacinação da Criança, do Adolescente, do 

Adulto e do Idoso deva atender ao disposto nos Anexos I, II e III  a esta Portaria, respectivamente.

  Art. 3º  Determinar que as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) devam adotar as 

vacinas e os períodos estabelecidos nos calendários constantes dos Anexos I, II e III a esta Portaria.

  Art. 4º  O cumprimento das vacinações será comprovado por meio de atestado de vacinação 

emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades privadas, devidamente 

credenciadas para tal fim pela autoridade de saúde competente, conforme o disposto no art. 5º da Lei 

nº 6.529/75.

  § 1º  O comprovante de vacinação deverá ser fornecido pelos médicos e/ou enfermeiros 

responsáveis pelas unidades de saúde.

  § 2º  As vacinas que compõem os calendários de Vacinação da Criança, do Adolescente, 

do Adulto e do Idoso e seus respectivos atestados serão fornecidos gratuitamente pelas unidades de 

saúde integrantes do SUS.

  Art. 5º  Determinar que a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) adote as medidas necessárias 

à implantação e ao cumprimento do disposto desta Portaria.

 Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 7º  Ficam revogadas as Portarias nº 597/GM, de 8 de abril de 2004, publicada no Diário 

Oficial da União, nº 69, Seção 1, de 12 de abril de 2004, pág. 46, e nº 2.170/GM, de 7 de outubro de 

2004, publicada no Diário Oficial da União, nº 195, Seção1, pág.47, de 8 de outubro de 2004.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA
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aneXo i

Calendário de Vacinação da Criança

IDADE VACINA DOSE DOENÇAS EVITADAS

Ao nascer
BCG-ID Dose única Formas graves da Tuberculose

Contra Hepatite B (1) 1ª dose Hepatite B

1 mês Contra Hepatite B 2ª dose Hepatite B

2 meses

Tetravalente (DTP + Hib) (2) 1ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, 
Meningite e outras infecções por 
Haemophilus influenzae tipo b

VOP (Vacina Oral contra a 
Poliomielite) 1ª dose Poliomielite ou Paralisia Infantil

VORH (Vacina Oral de Rotavírus 
Humano) (3) 1ª dose Diarreia por Rotavírus 

4 meses

Tetravalente (DTP + Hib) 2ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, 
Meningite e outras infecções por 
Haemophilus influenzae tipo b

VOP (Vacina Oral contra a 
Poliomielite) 2ª dose Poliomielite ou Paralisia Infantil

VORH (Vacina Oral de Rotavírus 
Humano) (4) 2ª dose Diarreia por Rotavírus 

6 meses

Tetravalente (DTP + Hib) 3ª dose
Difteria, Tétano, Coqueluche, 
Meningite e outras infecções por 
Haemophilus influenzae tipo b

VOP (Vacina Oral contra a 
Poliomielite) 3ª dose Poliomielite ou Paralisia Infantil

Contra Hepatite B 3ª dose Hepatite B

9 meses Contra Febre Amarela (5) Dose 
inicial Febre Amarela

12 meses SCR (Tríplice Viral) Dose única Sarampo, Caxumba e Rubéola

15 meses
DTP (Tríplice Bacteriana) 1º reforço Difteria, Tétano, Coqueluche

VOP (Vacina Oral contra a 
Poliomielite) Reforço Poliomielite ou Paralisia Infantil

4 - 6 anos
DTP (Tríplice Bacteriana) 2º reforço Difteria, Tétano, Coqueluche

SCR (Tríplice Viral) Reforço Sarampo, Caxumba e Rubéola

10 anos Contra Febre Amarela Reforço Febre Amarela
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(1) A primeira dose da vacina contra Hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 
horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 3 (três) doses, com intervalos de 30 
dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.

(2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois 
reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo, entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 
3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 
5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira 
e segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra Febre Amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, que residam ou 
que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de 
transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns 
municípios dos estados: BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) 
dias antes da viagem.
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aneXo ii

Calendário de Vacinação do Adolescente

IDADE e 
INTERVALO ENTRE 

AS DOSES
VACINA DOSE DOENÇAS EVITADAS

De 11 a 19 anos 
(na primeira visita 
ao serviço de 
saúde)

Contra Hepatite B 1ª dose Hepatite B

dT (Dupla tipo adulto) (2) 1ª dose Difteria e Tétano

Contra Febre Amarela (3) Reforço Febre Amarela

SCR (Tríplice Viral) (4) Dose única Sarampo, Caxumba e Rubéola

1 mês após a 
1ª dose contra 
Hepatite B

Contra Hepatite B 2ª dose Hepatite B

6 meses após a 
1ª dose contra 
Hepatite B

Contra Hepatite B 3ª dose Hepatite B

2 meses após a 
1ª dose contra 
Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 2ª dose Difteria e Tétano

4 meses após a 
1ª dose contra 
Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 3ª dose Difteria e Tétano

A cada 10 anos por 
toda vida

DT (Dupla tipo adulto) (5) Reforço Difteria e Tétano

Contra Febre Amarela Reforço Febre Amarela
 

(1) Adolescente que não tiver comprovação de vacinação anterior, seguir este esquema. Se apresentar 
documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.

(2) Adolescente que já recebeu anteriormente 3 (três) doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma 
dose de reforço. É necessário doses de reforço da vacina a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves 
ou gravidez, antecipar a dose de reforço para 5 (cinco) anos após a última dose. O intervalo mínimo entre 
as doses é de 30 (trinta) dias.

(3) Adolescente que resida ou que irá viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, 
AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios  dos estados PI, BA, MG, SP, PR, SC E RS) e área 
de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 
(dez) dias antes da viagem.

(4) Adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) devidamente comprovada no cartão de 
vacinação, não precisa receber esta dose.

(5) Adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) 
anos, precisa receber uma dose de reforço, a dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data 
provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos 
após a última dose.
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aneXo iii

Calendário de Vacinação do Adulto e Idoso

IDADE VACINAS DOSE DOENÇAS EVITADAS

A partir de 
20 anos

dT (Dupla tipo adulto) (1) 1ª dose Contra Difteria e Tétano

Contra Febre Amarela (2) Dose inicial Contra Febre Amarela

SCR (Tríplice Viral) (3) Dose única Sarampo, Caxumba e Rubéola

2 meses 
após a 1ª 
dose contra 
Difteria e 
Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 2ª dose Contra Difteria e Tétano

A cada 10 
anos por 
toda vida

dT (Dupla tipo adulto) (4) Reforço Contra Difteria e Tétano

Contra Febre Amarela Reforço Contra Febre Amarela

60 anos ou 
mais

Influenza (5) Dose anual Contra Influenza ou Gripe

Pneumococo (6) Dose única Contra Pneumonia causada pelo 
pneumococo

(1) A partir dos 20 (vinte) anos de idade gestantes, não gestantes, homens e idosos que 
não tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir o esquema acima. Apresentando 
documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. O intervalo 
mínimo entre as doses é de 30 (trinta) dias.

(2) Adulto/Idoso que resida ou que irá viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, 
MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, 
BA, MG, SP, PR, SC E RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES 
e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem.

(3) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em 
mulheres de 12 a 49 anos de idade que não tiverem comprovação de vacinação anterior  e 
em homens até 39 (trinta e nove) anos de idade.

(4)
 

Mulher grávida, que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 
5 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço, a dose deve ser aplicada no mínimo 
20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço 
deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.  

(5) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso.

(6)
 

A vacina contra pneumococo é aplicada, durante a Campanha Nacional de Vacinação do 
Idoso, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, 
hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.
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Anexo 5
PORTARIA Nº 1.946, DE 19 DE JULHO DE 2010

      Institui, em todo o território nacional, o Calendário de Vacinação para os 

Povos Indígenas.

 O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

 Considerando as disposições contidas nos artigos 27 e 29 do Decreto Nº 78.231, de 12 de agosto 

de 1976, que regulamenta a Lei Nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;

 Considerando o Decreto Nº 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições para 

a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos Nº 564, de 8 de junho de 1992, e Nº 1.141, de 19 

de maio de 1994;

 Considerando o disposto na Portaria Nº 254/GM, de 31 de janeiro de 2002, que aprova a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas;

 Considerando a necessidade de orientar a atenção à saúde dos povos indígenas para as 

especificidades étnicas e culturais e as diferentes situações de risco e vulnerabilidade desses povos;

 Considerando que a atenção integral à saúde da população indígena tem como referência a rede 

de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, devendo para tanto promover, nas regiões onde residem 

as populações indígenas, as adequações necessárias em termos de estrutura e organização de serviços, 

propiciando a integração e o atendimento indispensáveis em todos os níveis de assistência, de maneira 

a contemplar as especificidades dessas comunidades; e

 Considerando a Portaria Nº 3.252/GM, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes 

para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, resolve:

 Art. 1º Instituir, em todo o território nacional, o Calendário de Vacinação para os Povos Indígenas, 

constante do Anexo I e II a esta Portaria, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações - PNI, de forma 

a controlar, eliminar ou erradicar as doenças imunopreveníveis, nesses grupos indígenas.

 Art. 2º O Calendário de Vacinação para os Povos Indígenas atenderá ao disposto nos Anexos I e 

II a esta Portaria.

 § 1º O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve seguir as normas estabelecidas quanto às 

vacinas e aos períodos definidos no Calendário constante dos Anexos I e II a esta Portaria.
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 § 2º A rede de serviços do SUS deve, quando do atendimento à população indígena, seguir as 

normas estabelecidas quanto às vacinas e aos períodos definidos no Calendário constante dos Anexos I 

e II a esta Portaria, de acordo com as vacinas administradas pela rotina do serviço.

 Art. 3º Definir que a rede, de acordo com a competência das esferas federal, estadual e municipal 

do SUS, forneça gratuitamente as vacinas e os insumos necessários ao atendimento do Calendário de 

Vacinação para os Povos Indígenas, tais como seringas, agulhas, cartão de vacinação e outros que se 

fizerem necessários.

 Art. 4º Estabelecer que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, da Fundação Nacional de 

Saúde - DSEI/FUNASA/MS, executem as ações de imunização nas áreas indígenas.

 Art. 5º As vacinas administradas pela rede na população indígena devem ser registradas nos 

formulários padronizados pelo PNI e os dados devem ser inseridos por:

 I -  Coordenações Municipais de Imunizações nos Sistemas de Informação do Programa Nacional 

de Imunizações - SI-PNI - SVS; e

 II - DSEI/FUNASA/MS no Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena - SIASI.

 Art. 6º As Secretarias Municipais de Saúde deverão repassar aos DSEI/FUNASA/MS informações 

relativas às vacinas administradas na população indígena, quando do atendimento na rede de serviço 

do SUS de sua área de abrangência, e os DSEI deverão repassar às Secretarias Municipais de Saúde as 

informações relativas às vacinas administradas na população sob sua responsabilidade.

 Art. 7º A distribuição e o transporte dos imunobiológicos e insumos da rede de frio estadual 

para a rede de frio municipal são de responsabilidade do Município ou do Estado, de acordo com a 

pactuação estabelecida, cabendo aos DSEI/FUNASA/MS a distribuição e o transporte dos imunobiológicos 

e insumos da rede de frio municipal para as áreas indígenas, obedecendo ao fluxo estabelecido com 

Estado(s) e Municípios.

 Parágrafo único. A rede de frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, 

distribuição e transporte dos imunobiológicos.

 Art. 8º O cumprimento do Calendário de Vacinação para os Povos Indígenas será comprovado 

pelo Cartão de Vacinação ou atestado de comprovação de vacina emitido pelos serviços de saúde no 

âmbito do SUS.

 Art. 9º As Secretarias Municipais e as Estaduais de Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde e 

a Fundação Nacional de Saúde deverão adotar as medidas necessárias à implantação e ao cumprimento 

do disposto nesta Portaria.

 Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO
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aneXo i

Esquema Preconizado para Indígenas de Zero a 6 Anos

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

Ao nascer

BCG-ID (1) vacina BCG Dose única Formas graves de tuberculose

Hepatite B (2) vacina 
hepatite B (recombinante) 1ª dose Hepatite B

2 meses

Pentavalente (3) vacina 
adsorvida difteria, tétano, 
pertussis, hepatite 
B (recombinante) e 
Haemophilus influenza e b 
(conjugada)

1ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B; além de meningite e 
outras infecções causadas pelo 
Haemophilus influenzae tipo b

VOP (vacina oral 
contra pólio) (4) vacina 
poliomielite 1, 2 e 3 
(atenua da)

1ª dose Poliomielite (paralisia infantil)

Pneumocócica 10-valente 
(5)* vacina pneumocócica 
10-valente (conjugada)

1ª dose
Pneumonia, otite, meningite e 
outras doenças causadas pelo 
pneumococo

VORH (6) vacina contra 
rotavírus humano G1P1 [8] 
(atenuada)

1ª dose Diarreia por rotavírus

3 meses
Meningocócica C (7)* 
vacina meningocócica C 
(conjugada)

1ª dose
Doença invasiva causada por 
Neisseria me ningitidis do  
sorogrupo C

4 meses

Pentavalente - vacina 
adsorvida difteria, tétano, 
pertussis, hepatite 
B (recombinante) e 
Haemophilus influenza e b 
(conjugada)

2ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B; além de meningite e 
outras infecções causadas pelo 
Haemophilus influenzae tipo b

VOP - vacina poliomielite 
1, 2 e 3 (atenuada) 2ª dose Poliomielite (paralisia infantil)

Pneumocócica 10-valente 
vacina pneumocócica 10-
valente (conjugada)

2ª dose
Pneumonia, otite, meningite e 
outras doenças causadas pelo 
pneumococo

VORH - vacina contra 
rotavírus humano G1P1 [8] 
(atenuada)

2ª dose Diarreia por rotavírus

5 meses
Meningocócica C 
vacina meningocócica C 
(conjugada)

2ª dose
Doença invasiva causada por 
Neisseria meningitidis do  
sorogrupo C
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6 meses

Pentavalente - vacina 
adsorvida difteria, tétano, 
pertussis, hepatite 
B (recombinante) e 
Haemophilus influenza e b 
(conjugada)

3ª dose

Difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B; além de meningite e 
outras infecções causadas pelo 
Haemophilus influenzae tipo b

Pneumocócica 10-valente
3ª dose

Pneumonia, otite, meningite e 
outras doenças causadas pelo 
pneumococo

Vacina pneumocócica 10-
valente (conjugada)

Influenza Sazonal (8)
duas doses Influenza sazonal ou gripeVacina influenza 

(fracionada, inativada)

VOP - vacina poliomielite 
1, 2 e 3 (atenuada) 3ª dose Poliomielite (paralisia infantil)

9 meses
Febre amarela (9)

Dose inicial Febre amarelaVacina febre amarela 
(atenuada)

12 meses

SCR (tríplice viral) (10)
1ª dose Sarampo, caxumba e rubéolaVacina sarampo, caxumba 

e rubéola – SCR

Varicela (11)
Dose única Varicela (catapora)

Vacina varicela (atenuada)

Meningocócica C
Reforço

Doença invasiva causada por 
Neisseria me ningitidis do  
sorogrupo C

Vacina meningocócica C 
(conjuga da)

15 meses

VOP – vacina poliomielite 
1,2 e 3 (atenuada) reforço Poliomielite (paralisia infantil)

DTP (tríplice bacteriana)

Vacina adsorvida difteria, 
tétano e pertussis-DTP

1º reforço Difteria, tétano e coqueluche

Pneumocócica 10-valente 
Vacina pneumocócica 10-
valente (conjugada)

Reforço Pneumonia, otite, meningite e 
outras doenças pelo pneumococo

2 anos
Pneumocócica 23-valente 
(12) vacina pneumocócica 
23-valente (polissacarídica)

Dose única Pneumonia e outras infecções 
causadas pelo pneumococo

4 - 6 anos

DTP - vacina adsorvida 
difteria, tétano e pertussis 
- DTP

2º reforço Difteria, tétano e coqueluche

SCR - vacina sarampo, 
caxumba e rubéola - SCR 2ª dose Sarampo, caxumba e rubéola
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Nova nomenclatura das vacinas em itálico segundo Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 61 de 25 de agosto 

de 2008 - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA *Ano de introdução 2010.

(1)   BCG: deve ser administrada o mais precocemente possível, preferencialmente logo após o nascimento. Nos 

prematuros com menos de 36 semanas, administrar a vacina após a criança atingir 2 kg e ao completar 1 

mês de vida. Administrar uma dose em crianças menores de cinco anos de idade (4 anos 11 meses e 29 dias) 

sem cicatriz vacinal. Contatos íntimos de portadores de hanseníase – contatos menores de 1 ano de idade, 

comprovadamente vacinados, não necessitam da administração de outra dose de BCG. 

  Contatos a partir de 1 ano de idade: sem cicatriz, administrar uma dose; os comprovadamente vacinados com 

a primeira dose, administrar outra dose de BCG, mantendo o intervalo mínimo de 6 meses entre a cicatriz e a 

dose; e os vacinados com duas doses não administrar nenhuma dose adicional.

  Na incerteza da existência de cicatriz vacinal nos contatos íntimos de portadores de hanseníase, aplicar uma 

dose, independentemente da idade. Portadores de HIV - em crianças HIV positivo deve ser administrada ao 

nascimento ou mais precocemente possível; a vacina está contraindicada na existência de sinais ou sintomas de 

imunodeficiência; não se indica a revacinação de rotina. Para adulto HIV positivo a vacina está contraindicada 

em qualquer situação.

(2)   Vacina Hepatite B (recombinante): deve ser aplicada preferencialmente nas primeiras 12 horas, ou no primeiro 

contato com o serviço de saúde. Esta primeira dose deve ser feita com a vacina monovalente. Nas doses 

subsequentes, deverá ser utilizada a vacina Pentavalente, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Nos prematuros, 

menores de 36 semanas de gestação ou de baixo peso (< 2 kg) ao nascer, seguir esquema de quatro doses: 0, 

1, 2 e 6 meses de vida.

  - Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascido (RN) de mães portadoras de hepatite B administrar a 

vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG) nas primeiras 12 horas ou no máximo até 7 dias após 

o nascimento. A vacina e a HBIG devem ser administradas em locais anatômicos diferentes. A amamentação 

não traz riscos adicionais aos RN que tenham recebido a primeira dose da vacina e a imunoblobulina.

(3)   Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b (conjugada): 

o esquema de vacinação primária é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias, 

podendo ser de 30 dias, se necessário.

  - São realizados dois reforços com vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP). O primeiro reforço é dado 

a partir de 12 meses de idade (6 a 12 meses após a terceira dose da pentavalente) e o segundo reforço entre 4 

e 6 anos. A idade máxima para aplicação desta vacina é de 6 anos, 11 meses e 29 dias.

(4)   Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): o intervalo entre as doses é de 60 dias sendo o mínimo de 30 dias. O 

reforço pode ser feito a partir de 12 meses de idade (6 a 12 meses após a terceira dose). Manter o intervalo 

mínimo de 6 meses a partir da última dose.
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(5)   Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): crianças de 6 semanas a 6 meses de vida, administrar 3 doses, 

aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias, sendo o mínimo de 30 dias. Recomenda-

se o reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade, podendo administrar até 15 meses. Crianças de 7-11 

meses de idade: o esquema de vacinação consiste em duas doses com intervalo de pelo menos 1 mês entre 

as doses. O reforço é recomendado preferencialmente entre 12 e 15 meses, com intervalo de pelo menos 2 

meses. Crianças de 12-23 meses de idade: uma dose, com intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses, sem 

a necessidade de reforço.

(6)   Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada): observar rigorosamente os seguintes limites de faixa etária: 

primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias

  - O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

 - Nenhuma criança poderá receber a segunda dose sem ter recebido a primeira.

 - Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação não repetir a dose.

(7)   Meningocócica C (conjugada): administrar a partir dos 2 meses de vida. O reforço é recomendado entre 12 e 

15 meses, preferencialmente aos 12 meses. Crianças a partir de 12 meses administrar dose única.

(8)   Vacina influenza (fracionada e inativada): está recomendada para toda a população a partir dos seis meses de 

idade. A primovacinação de crianças com idade inferior a 9 anos (8 anos, 11 meses e 29 dias) deve ser feita com 

duas doses com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses, mantendo a dose de início de esquema, mesmo que 

mude a faixa etária: crianças com idade entre 6 e 35 meses (2a 11me 29d) a dose é de 0,25ml; e crianças com 

idade entre 3 a 8a 11m e 29d a dose é de 0,5 ml. A partir dos 9 anos de idade, deverá ser administrada apenas 

uma dose (0,5 ml) anualmente.

(9)   Vacina febre amarela (atenuada): está recomendada para toda a população, a partir dos 9 meses de idade. Em 

caso de surtos, antecipar a administração da dose para 6 meses.

(10)   Vacina sarampo, caxumba e rubéola: está recomendada a partir dos 12 meses de idade. Todas as crianças 

devem receber ou ter recebido duas doses de SCR, com intervalo mínimo de 1 mês. Não é necessário aplicar 

mais de duas doses.

(11)   Vacina varicela (atenuada): está recomendada uma dose a partir dos 12 meses de idade.

(12)   Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica): está recomendada uma dose a partir dos 24 meses de idade 

para aquelas crianças sem histórico vacinal de pneumocócica 10-valente (conjugada).
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aneXo ii

Esquema Preconizado para Indígenas a Partir de 7 Anos

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

A partir dos 7 
anos (na primeira 
visita da equipe 
ou no ser viço de 
saúde)**

Hepatite B (13) 
Vacina Hepatite B 
(recombinante)

Três doses Hepatite B

dT (Dupla tipo adulto) (14) 
vacina adsorvida difteria e 
tétano adulto-dT

Três doses Difteria e tétano

Febre amarela (15) 
Vacina febre amarela 
(atenuada)

Dose inicial ou 
reforço Febre amarela

Influenza sazonal (16)
Vacina influenza (fracionada, 
inativada)

Dose anual Influenza ou gripe

SCR (tríplice viral) (17) 
Vacina sarampo, caxumba e 
rubéola – SCR

Duas doses Sarampo, caxumba e rubéola

Varicela (18) 
Vacina varicela (atenuada) Dose única Varicela ou catapora

Pneumocócica 23-valente (19) 
Vacina pneumocócica 23-
valente (polissacarídica)

Dose única Pneumonia causada pelo 
pneumococo

Nova nomenclatura das vacinas em itálico segundo Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 61, de 25 de agosto 

de 2008 - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

*Ano de introdução 2010.

** A partir dos 7 (sete) anos, os indígenas que não tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir o esquema 

acima. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado e considerar as 

multidoses.

(13)   Vacina hepatite B (recombinante): utilizar a vacina monovalente no esquema (0-1-6 meses). O intervalo mínimo 

entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias e entre a segunda e a terceira dose é de 2 meses; a vacina é 

indicada para gestantes, a partir do 3º mês de gestação, que apresentem sorologia não reagente para o vírus 

da hepatite B.
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(14)  Vacina adsorvida difteria e tétano adulto: é necessário doses de reforço da vacina a cada 10 anos.

 - Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para 5 anos após a última dose.

 -  Gestante que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 anos, precisa receber uma 

dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto.

 -  No caso de complementação de esquema básico contra difteria e tétano, o intervalo mínimo entre as doses é 

de 30 dias.

(15)   Vacina febre amarela (atenuada): está recomendada para toda a população, com uma dose de reforço a cada 

10 anos. Precaução: a vacina é contraindicada para gestantes, nos casos de risco de contrair o vírus buscar 

orientação médica. A aplicação da vacina para pessoas a partir de 60 anos depende da avaliação do risco da 

doença e benefício da vacina, além de necessitar de avaliação médica.

(16)    Vacina influenza (fracionada, inativada): a partir dos 9 anos, deverá ser administrada apenas uma dose (0,5 ml) 

anualmente.

(17)   Vacina sarampo, caxumba e rubéola: todas as pessoas de até 49 anos devem receber ou ter recebido duas doses 

de SCR, com intervalo mínimo de 1 mês. Não é necessário aplicar mais de duas doses.

(18)   Vacina varicela (atenuada): a depender do laboratório produtor, as pessoas a partir de 13 anos deverão receber 

uma ou duas doses, com intervalo mínimo de 4 semanas.

(19)   Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica): administrar uma dose, caso não tenha sido vacinado 

anteriormente. A revacinação não é indicada rotineiramente, entretanto a revacinação uma vez é 

recomendada para pessoas com 60 anos ou mais, que foram vacinadas há mais de 5 anos e tinham menos de 

50 anos quando vacinados pela primeira vez e que vivam em aglomerados humanos.
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Anexo 6
PORTARIA Nº 182, DE 5 DE MAIO DE 2010 (*)

 O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 45, do 

Decreto nº 6.860, de 27 de maio de 2009, resolve:

 Art. 1º Instituir o Comitê Técnico Assessor de Erradicação do Sarampo e Eliminação da Rubéola 

e da Síndrome da Rubéola Congênita, de caráter consultivo para assessorar a Coordenação Geral de 

Doenças Transmissíveis, na condução do processo de preparação para certificação da erradicação do 

sarampo e eliminação da rubéola e síndrome da rubéola congênita em todo território nacional.

 Art. 2º Estabelecer que o referido Comitê seja composto pelos seguintes membros, sob a 

Coordenação do primeiro:

 I - Marília Mattos Bulhões

 II - João Baptista Risi Junior

 III - Elizabeth David dos Santos

 IV - Glória Regina Silva Sá

 V - Rosane Maria Magalhães Martins Will

 VI - Cristina Maria Vieira da Rocha

 Art. 3º Compete ao Comitê Técnico Assessor de Erradicação do Sarampo e Eliminação da Rubéola 

e da Síndrome da Rubéola Congênita:

 I -  reunir e analisar a informação requerida para verificar que o país eliminou a rubéola, o sarampo 

e SRC, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos para tal.

 II -  participar das sessões de trabalho e visitas que o Comitê Internacional de Especialistas realizará 

no país em diferentes momentos do processo de documentação.

 III -  assessorar as equipes nacionais de vigilância e imunizações nas atividades relacionadas ao 

processo de verificação da interrupção da transmissão endêmica dos vírus da rubéola e 

sarampo no país.

 IV -  elaborar e entregar o relatório final ao Ministério da Saúde que enviará oficialmente a 

documentação à Representação da OPAS no país.
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Art. 4º O Comitê Técnico Assessor de Erradicação do Sarampo e Eliminação da Rubéola e da Síndrome 

da Rubéola Congênita reunir-se-á sempre que convocado pela sua Coordenação, até a finalização dos 

trabalhos, e seu cronograma de reuniões e demais atividades serão estabelecidas pela coordenação do 

Comitê na reunião de instalação.

 Art. 5º A participação do Comitê Técnico é considerada atividade de relevante interesse para o 

Ministério da Saúde e não será remunerada.

 Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERSON OLIVEIRA PENNA

(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 85, de 6/5/2010, Seção 1, pág. 65, com incorreção no original. 
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Apêndice 1
Classificação do Caso Suspeito de Sarampo ou de Rubéola

a) Ver Roteiro de investigação epidemiológica. 

b)  * Considerar resultado do vírus selvagem detectado apenas do Laboratório  de Referência Nacional (Fiocruz) de acordo com a Portaria Nº.2.031/GM em 23 de 
setembro de 2004 (Artigo 12 inciso II) e Decreto 3252/SVS de 2009.                     

c)  Coleta de sangue entre 5 a 12 dias após o inicio do exantema, Evento Temporalmente Associado à Vacina.  ** A classificação final do caso será de acordo com a 
avaliação clínica-epidemiológica em parceria com a SES e SVS/MS.
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Apêndice 2
Diagnóstico laboratorial da gestante sintomática ou contato com um caso de rubéola – 2010

PERíODO DA 
COLETA PESquISA RESuLTADOS CONDuTAS IDENTIFICAÇÃO 

VIRAL

Até 28 dias 
após o 
contato com 
um caso 
confirmado 
ou suspeito 
de rubéola 
(s1)

Anticorpos 
IgM

Positivo ou 
reagente

Acompanhar a gestante no pré-
natal.
RN suspeito de SRC.
Informar no cartão da gestante os 
procedimentos com RN.

Coleta de amostras 
clínicas (SNF, Urina).
Lacen prepara e envia 
ao laboratório de 
referencia nacional 
(LRN/FIOCRUZ/RJ)*

Negativo Realizar pesquisa de anticorpos IgG.

Anticorpos 
IgG

Positivo ou 
reagente

Gestante não suscetível: descartar 
o caso e vacinar a gestante no pós-
parto.

Negativo
Realizar a segunda coleta de sangue 
entre a 4ª e 6ª semanas (de 29 a 42 
dias) após o contato (S2).

entre 29 e 
48 dias após 
contato
(s2) na 
vigência de 
pesquisa de 
anticorpos 
IgG negativo 
na s1

Anticorpos 
IgM

Positivo ou 
reagente

Acompanhar a gestante no pré-
natal.
RN suspeito de SRC.
Informar no cartão da gestante os 
procedimentos com RN.

Coleta de amostras 
clínicas (SNF, urina).
Lacen prepara e envia 
ao laboratório de 
referencia nacional 
(FIOCRUZ/RJ)*.Negativo Descartar o caso

Após 49 dias 
do contato

Anticorpos 
IgM

Positivo ou 
reagente

Confirmar o caso, acompanhar a 
gestante no pré-natal, informar no 
cartão da gestante os procedimentos 
com RN.

Coleta de amostras 
clínicas (SNF, urina).
Lacen prepara e envia 
ao laboratório de 
referência nacional 
(LRN/FIOCRUZ/RJ)*.

Negativo
Não se pode afirmar que não houve 
infecção; realizar pesquisa de 
anticorpos IgG.

Anticorpos 
IgG

Positivo ou 
reagente

Não se pode afirmar que não houve 
infecção; acompanhar a gestante 
no pré-natal, informar no cartão da 
gestante os procedimentos com RN.

Coleta de amostras 
clínicas (SNF, urina).
Lacen prepara e envia 
ao laboratório de 
referência nacional 
(LRN/FIOCRUZ/RJ)*.

Negativo Descartar o caso – Vacinar pós-parto.

* De acordo com a Portaria nº 2.031/GM em 23 de setembro de 2004 (Artigo 12, inciso II) e Decreto nº 3.252/SVS de 2009. 

** S1 – primeira amostra de sangue.

*** S2 – segunda amostra de sangue.
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Apêndice 3
Diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de SRC/ICR – 2010

Definição de caso suspeito de SRC1: Recém-nascido cuja mãe foi caso confirmado de rubéola ou contato  

de um caso confirmado de rubéola durante a gestação, ou criança de até 12 meses de vida que apresente 

sinais clínicos compatíveis com infecção congênita pelo vírus da rubéola, independente da história materna.

PERíODO 
DA COLETA PESquISA RESuLTADOS CONDuTAS IDENTIFICAÇÃO 

VIRAL

Logo após 
nascimento 
ou  
quando da 
suspeita de 
SRC até 12 
meses de 
idade (S1**)

Anticorpos 
IgM

Positivo ou reagente

Confirmar o caso, 
acompanhar, avaliação 
clínica do RN ou criança 
até 12 meses de idade.
Com malformação: SRC 
sem malformação: ICR. Coleta de amostras 

clínicas (SNF, urina).
LACEN prepara e 
envia ao laboratório 
de referência nacional 
(LRN/FIOCRUZ/RJ)*.
Coleta 1**** para 
identificação viral.

Negativo e RN ou criança 
até 12 meses de idade 
SEM malformação

Após a avaliação clínica, 
descartar o caso.

Negativo e RN COM 
malformação

Avaliar anticorpos IgG da 
mesma amostra (S1).

Anticorpos 
IgG

Positivo ou reagente
Coletar a segunda amostra 
de sangue 6 meses após a 
primeira coleta de sangue.

Negativo Descartar o caso suspeito.

No sexto 
mês após a 
coleta S1
(S2***)

Anticorpos 
IgG

Positivo com manutenção 
ou aumento de títulos 
dos anticorpos IgG 
detectáveis na S1

Confirmar o caso.
Com malformação: SRC 
sem malformação: ICR.

Coleta de amostras 
clínicas (SNF, Urina).
LACEN prepara e 
envia ao laboratório 
de referencia nacional 
(FIOCRUZ/RJ)*.
Coleta 2 para 
identificação viral.

Positivo com redução dos 
títulos de IgG detectáveis 
na S1 ou negativo

Descartar o caso.

Três meses 
após a 
segunda 
coleta (S2)

Espécimes 
clínicas - 
SNF e urina

Positivo

Realizar a terceira coleta 
para identificação viral.
A coleta de espécimes 
para identificação viral 
será realizada até que dois 
resultados consecutivos 
da identificação viral 
forem negativos ou não 
detectados pelo LRN 
(FIOCRUZ/RJ).

A identificação viral 
válida para efeito de 
eliminação do vírus 
autóctone da rubéola 
será realizada pelo 
LRN/FIOCRUZ/RJ.

* De acordo com a Portaria nº 2.031/GM em 23 de setembro de 2004 (Artigo 12, inciso II) e Decreto nº 3.252/SVS de 2009. 

** S1 – primeira amostra de sangue.

*** S2 – segunda amostra de sangue.

1 - Sinais clínicos compatíveis com SRC: catarata/glaucoma, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial (PCA), estenose pulmonar, estenose aortica) e surdez.   

**** Para demonstrar que não há mais eliminação do vírus em crianças com SRC/ICR, são necessários dois resultados negativos consecutivos, com intervalo de 30 dias.  
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