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Objetivo desta orientação

• Ajudar os programas nacionais de imunização a estabelecerem ou aperfeiçoarem suas políticas 
de vacinação de recuperação, bem como seus esquemas de recuperação, como componentes 
essenciais de um programa de imunização funcional .

• Garantir que os indivíduos elegíveis – que, por qualquer motivo, acabaram perdendo alguma dose da 
vacinação de rotina – possam ser identificados e vacinados na primeira oportunidade . 

• Estabelecer estratégias para implementar continuamente a vacinação de recuperação como um 
componente da vacinação de rotina e como parte integrante do sistema de saúde, bem como 
descrever estratégias intensificadas para tratar as “lacunas da imunização” após uma interrupção 
significativa nos serviços de imunização . 

Esta orientação inclui as seguintes seções: 

Seção 1. Princípios da vacinação de recuperação 

A primeira seção deste documento de orientação descreve as principais políticas e considerações 
programáticas para a implementação da vacinação de recuperação como um componente regular ou 
contínuo da distribuição da vacinação de rotina . Todos os programas de imunização devem incluir uma 
política de vacinação de recuperação e um esquema de vacinação de recuperação que vigorem para 
garantir que os indivíduos possam ser vacinados, mesmo que percam uma ou mais doses programadas . 
Este guia cobre as principais considerações relativas à vacinação de recuperação em todos os aspectos 
do programa de imunização . 

Seção 2. Esforços especiais de vacinação de recuperação após uma interrupção dos serviços 

A segunda metade desta orientação trata do planejamento e da implementação de outros esforços 
massivos, intensificados e especializados que podem ser necessários na identificação e na busca por 
grupos que sofreram uma falha na vacinação, visando sanar as lacunas de imunização o mais rápido 
possível após um período significativo de interrupção ou redução dos serviços . Essas interrupções ou 
reduções nos serviços são, frequentemente, o resultado de situações emergenciais, em que os serviços 
de vacinação de rotina são reduzidos, as campanhas de vacinação em massa são adiadas ou a escassez 
de vacinas é prolongada . Na maioria dos casos, uma interrupção significativa nos serviços de imunização 
será consequência de uma interrupção maciça no sistema geral de saúde e, portanto, quaisquer 
esforços especializados para reiniciar e/ou intensificar os esforços de imunização devem fazer parte de 
um plano geral de recuperação do sistema de saúde . 

Esses esforços especializados devem ser implementados complementarmente ao serviço contínuo de 
vacinação de recuperação, fornecido durante todo o ano por meio dos serviços de vacinação de rotina 
descritos na Seção 1 . 
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Termos-chave 

Vacinação de recuperação – refere-se à ação de vacinar um indivíduo que, por qualquer motivo 
(por exemplo, atrasos, falta de estoques, de acesso, irresolução, interrupções de serviço etc .), 
teve uma falha/deixou de receber as doses das vacinas às quais tinha direito de acordo com o 
calendário nacional de vacinação .
• A vacinação de recuperação pode ser realizada por meio da prestação regular de serviços de 

vacinação de rotina (programas fixos, de alcance assistencial, vacinação móvel, em escolas), 
atividades de intensificação periódica da vacinação de rotina (IPVR) ou por meio de estratégias 
locais inovadoras que garantam que os indivíduos tenham a oportunidade de receber as 
vacinações de rotina às quais têm direito e que estejam em atraso . 

• A vacinação de recuperação, conforme descrita neste documento, não é equivalente a outras 
atividades de imunização que se utilizam da terminologia catch-up, no inglês, ou “recuperação” 
no português, no sentido dado a essa terminologia quanto às atividades suplementares 
de imunização (ASI) . Quando falamos de ASI de recuperação, nos referimos a campanhas 
específicas cujo objetivo é vacinar uma população-alvo que é a principal responsável pela 
transmissão de uma doença, a fim de reduzir rapidamente o número de indivíduos suscetíveis 
(veja ASI a seguir) . Existem ainda outras “campanhas de recuperação” que às vezes 
acompanham a introdução de novas vacinas, ou outras estratégias tais como estratégias de 
“recuperação, atualização, acompanhamento, aceleração” (catch-up, keep-up, follow-up, 
speed-up) usadas para a eliminação do sarampo na Região das Américas1 .

Política de vacinação de recuperação – como parte da política nacional de imunização, a política de 
recuperação deve fornecer diretrizes claras para todos os atores dentro do programa de imunização 
no que tange a importância de: fornecer vacinas para indivíduos que deixaram de tomar uma ou mais 
doses, determinar a elegibilidade e as faixas etárias permitidas, fazer o registro e a notificação corretos 
das doses tardias e usar cada contato de saúde como uma oportunidade valiosa para verificar o 
histórico de vacinação do indivíduo e proporcionar vacinação de recuperação conforme o adequado . 

Esquema de vacinação de recuperação – juntamente a uma política de recuperação, cada país deve 
ter um esquema de vacinação de recuperação que indique claramente as coortes de idade às quais se 
aplica o esquema de recuperação, as idades mínimas e máximas (se for o caso, de acordo com a política 
nacional) e diretivas sobre os intervalos mínimos permitidos entre as doses de cada antígeno, para 
ajudar os trabalhadores da saúde e os indivíduos a completarem o calendário de vacinação caso este 
tenha sido interrompido ou atrasado (ver Quadro 1) . 

Dose atrasada – refere-se a uma dose de vacina dada “em atraso”, ou após a janela de tempo definida 
para aquela vacina, no calendário nacional de vacinação . 

Dose inválida – uma dose de vacina é considerada inválida se for administrada antes da idade mínima 
recomendada ou antes do intervalo mínimo desde a dose anterior da série vacinal . 

Doses inválidas podem não induzir uma resposta imune adequada e, portanto, devem ser repetidas 
assim que o indivíduo atingir a idade mínima e/ou assim que o intervalo mínimo adequado tiver 
transcorrido .

Intervalo mínimo – para vacinas que requerem múltiplas doses, o menor período de tempo permitido 
entre as doses a fim de fornecer uma resposta imunológica adequada . Se o intervalo entre as doses for 
menor que o intervalo mínimo, a vacina pode não ser eficaz e é considerada inválida . 

1 https://www .who .int/immunization/sage/FEASIBILITY_FULL_TEXT_y09_final_draft .pdf

https://www.who.int/immunization/sage/FEASIBILITY_FULL_TEXT_y09_final_draft.pdf
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Intensificação Periódica da Vacinação de Rotina (IPVR) – um termo genérico para descrever um 
espectro de atividades intermitentes e com limitações de tempo usadas para administrar vacinações 
de rotina – incluindo doses de recuperação para populações subvacinadas e/ou para aumentar a 
conscientização sobre os benefícios da vacinação . Os exemplos incluem Dias de Saúde Infantil, Semanas 
Nacionais de Vacinação, esforços intensificados de mobilização social etc . As atividades IPVR têm 
como objetivo aumentar os serviços de vacinação de rotina, proporcionando uma oportunidade de 
recuperação para aqueles que são o alvo habitual dos serviços de rotina, mas que falharam ou não 
foram alcançados durante o ano . Uma distinção importante entre a IPVR e as ASI (veja a seguir) é que 
as doses da IPVR são registradas no registro domiciliar/carteira de vacinação como doses de vacinação 
de rotina e incluídas nos dados administrativos de cobertura vacinal de rotina . Já as doses de atividades 
suplementares de imunização (ASI) são consideradas “suplementares” e não estão incluídas como parte 
da cobertura de vacinação administrativa de rotina2 . (consulte o Anexo F para uma visão geral da IPVR, 
incluindo benefícios, desafios e considerações)

Atividades Suplementares de Imunização (ASI) – refere-se a campanhas de vacinação que visam 
distribuir rapidamente a vacinação de um (ou vários) antígenos para uma grande população-alvo com 
o objetivo de sanar as lacunas de imunização na população . O alcance de um alto nível de imunidade 
populacional e a velocidade são a prioridade e, normalmente, não há rastreamento do histórico/status 
de vacinação . As doses suplementares administradas são computadas, mas não são incluídas nos 
dados de rotina referentes à cobertura administrativa nacional . Deve-se observar que, como prática 
recomendada, alguns países usam registros domiciliares/carteiras de vacinação que incluem uma seção 
separada especial para registrar as doses “suplementares” administradas . 

Uma atividade suplementar de imunização (ASI) não deve ser confundida com uma campanha “seletiva” 
de vacinação em massa; esta última faz a triagem de elegibilidade e registra as doses ministradas a cada 
indivíduo em seu registro domiciliar/carteira de vacinação . Dessa forma, as campanhas “seletivas” de 
vacinação em massa são consideradas uma abordagem de IPVR e as doses devem ser informadas na 
cobertura vacinal administrativa de rotina .

Dose oportuna – refere-se a uma dose de vacina administrada dentro de um certo período a partir da 
idade recomendada para a vacinação . Não existe uma janela de tempo universal padrão dentro da qual 
uma vacina deva ser administrada para ser considerada oportuna, e a janela de tempo pode variar para 
diferentes antígenos .

2 Veja a nota de orientação da OMS/UNICEF sobre os critérios para determinar se uma dada vacinação é uma dose de rotina ou 
suplementar: www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_
oct_10_2011 .pdf

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
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Visão geral 

• A vacinação oportuna é fundamental para manter a imunidade da população contra doenças 
imunopreveníveis, garantindo que as populações estejam totalmente protegidas contra doenças 
potencialmente fatais o mais cedo possível e evitando grandes surtos de doenças preveníveis por 
imunização . No entanto, apesar dos melhores esforços e intenções, os indivíduos podem nem 
sempre receber todas as vacinas em tempo hábil de acordo com a idade recomendada em um 
calendário nacional de vacinação .

• As vacinações regularmente programadas podem deixar de ser tomadas por uma variedade de 
razões específicas a um contexto (por exemplo, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e outras 
barreiras do sistema de saúde, práticas dos trabalhadores da saúde, falta de estoque, crenças dos 
cuidadores e membros da comunidade sobre a vacinação etc) .

• Ninguém deve perder o direito à proteção que as vacinas oferecem simplesmente porque não 
consegue acessar os serviços a tempo .

• Uma estratégia de vacinação de recuperação (que inclui uma política de vacinação de recuperação 
claramente definida e um esquema de recuperação) é parte essencial de um programa nacional de 
imunização funcional e deve ser implementada continuamente .

• A importância de se ter uma estratégia de vacinação de recuperação é mais pronunciada quando há 
interrupção prolongada dos serviços de vacinação de rotina ou atraso nas campanhas de vacinação 
em massa (por exemplo, devido à escassez de vacinas ou interrupções do sistema causadas por 
surto, desastre natural, conflito agudo, deslocamentos populacionais, insegurança etc .)

• Embora todos os esforços devam ser feitos para manter os serviços de imunização funcionando 
durante uma emergência, interrupções inevitáveis podem resultar em um acúmulo significativo de 
indivíduos suscetíveis e podem exigir esforços adicionais de recuperação especialmente planejados 
para sanar grandes lacunas de imunização .

Oportunidades para o fortalecimento dos sistemas de saúde 
O estabelecimento ou fortalecimento de políticas e sistemas de vacinação de recuperação oferece a 
oportunidade aos programas de imunização para que:

• revisem o calendário de vacinação e demais diretrizes técnicas, considerando o contexto 
epidemiológico e a utilização dos serviços de saúde, incluindo oportunidades de otimização e 
integração com outros serviços; 

• identifiquem, compreendam e modifiquem a política de imunização e questões práticas que 
contribuem para falhas nas oportunidades de vacinação (por exemplo: hesitação do trabalhador 
da saúde em abrir frascos multidoses para uma única criança, grupos etários restritos ou limites 
superiores de idade para a vacinação, desinformação sobre contraindicações à vacinação e às 
injeções múltiplas etc .); 

• integrem plataformas de prestação de serviços de imunização com outros serviços essenciais de saúde 
para fortalecer a Atenção Primária à Saúde e para ajudar a alcançar a Cobertura Universal de Saúde;

• fortaleçam a colaboração com outros setores para engajar ou alcançar as populações com lembretes 
sobre a vacinação e serviços, por intermédio de creches e verificação de vacinação nas escolas, por 
exemplo;

• identifiquem e gerenciem as lacunas de imunização em populações migrantes, deslocadas 
internamente ou refugiadas que podem estar perdendo as vacinações de acordo com o calendário 
de vacinação local;

• resolvam lacunas na cadeia de suprimentos (por exemplo atrasos de aquisição e distribuição, práticas 
de fornecimento e gestão de estoques abaixo do ideal, capacidade insuficiente da cadeia de frio, 
falhas de equipamento etc .)

• introduzam comunicações direcionadas e intervenções comportamentais para ajudar a minimizar as 
falhas no comparecimento às vacinações;

• sanem lacunas de imunidade do programa de vacinação de rotina e, em última análise, reduzam a 
dependência de atividades de imunização suplementares (AIS) em larga escala e caras . 



8

VERSÃO PRELIMINAR – agosto de 2020

Seção 1. Princípios da vacinação de recuperação 

Introdução 
• Todos devem se beneficiar plenamente da vacinação, recebendo as vacinas recomendadas assim que 

se tornem elegíveis, e àqueles que chegam “atrasados” não deve ser negada a vacinação .
• A maioria das vacinas são seguras e eficazes em sua administração, sem limite máximo de idade e, 

embora a vacinação oportuna deva ser sempre o objetivo, quase sempre é melhor vacinar tarde 
do que nunca . Há um pequeno número de vacinas às quais se aplicam limites superiores de idade 
no que tange à administração3, mas, para a maioria das doenças imunopreveníveis, o fornecimento 
tardio de vacinas ainda resultará em proteção contra a morbidade e a mortalidade .

• Fornecer a vacinação de recuperação para aqueles que deixaram de tomar as doses pode ter um 
grande impacto na reparação das lacunas de imunização que, de outra forma, se agravariam com 
o aumento da idade da população . À medida que esses indivíduos envelhecem, fica mais difícil 
identificar maneiras eficazes de alcançá-los com as vacinas necessárias . 

• Ter uma estratégia de vacinação de recuperação em vigor é uma parte essencial de um programa 
de vacinação de rotina funcional e ela deve ser implementada de forma contínua para garantir o 
direito do indivíduo de receber o benefício da vacinação, mesmo que tardiamente (ver Figura 1) .

• Todos os pontos de contato com o sistema de saúde devem ser usados para reduzir oportunidades 
perdidas de vacinação4, avaliando o estado de vacinação e vacinando ou encaminhando os indivíduos 
para a vacinação de recuperação, caso tenham deixado de tomar alguma dose .

• A estratégia de vacinação de recuperação depende da disponibilidade de um bom registro do 
histórico de vacinação – seja por meio de registros domiciliares individuais, registros de unidades de 
saúde ou prontuários eletrônicos de imunização (PEI) . A comunicação para cuidadores e indivíduos 
quanto à importância de preservar o registro domiciliar e de trazê-lo, habitualmente, a cada contato 
de saúde pode reforçar o valor da vacinação e o conceito de que nunca é tarde para ser imunizado . 

Figura 1. Elementos de uma estratégia de vacinação de recuperação sólida

Política e 
esquema de 
vacinação de 
recuperação

Estratégias para 
vacinação de 
recuperação 

Vacinas e 
suprimentos para 

a vacinação de 
recuperação

Comunicações e 
participação 

comunitária para 
construir o apoio 

Construção do 
conhecimento e 

da prática dos 
trabalhadores 

da saúde 
Práticas de 
registro e 

noti�cação, sistemas 
e ferramentas de 

informação

3 Por exemplo, a vacina contra rotavírus não é recomendada para >24 meses; a Haemophilus influenza tipo b (Hib) não é 
recomendada para >5 anos, pois o benefício é limitado além dessas idades devido à epidemiologia da doença; as vacinas que 
incluem DTP devem ser administradas apenas com dT e Pa nos casos de > 7 anos . Para todas as recomendações da OMS relativas 
à vacinação de rotina e idades de elegibilidade, consulte as Tabelas de Resumo do documento de posicionamento da OMS, 
disponíveis em: https://www .who .int/immunization/policy/immunization_tables/en/

4 Veja OMS . Missed Opportunities for Vaccination (MOV) Strategy [Estratégia para Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV)], 
em: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
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1.1 Estabelecimento de uma política e de um esquema de vacinação de 
recuperação

• Cada país deve ter uma política clara de vacinação de recuperação e um esquema de recuperação 
elaborados de acordo com o calendário nacional de vacinação . A política de recuperação deve dar 
clareza aos trabalhadores da saúde sobre: 

1) A importância de fornecer vacinas para aqueles que deixaram de tomar uma ou mais doses 
dentro do calendário nacional de vacinação.

2) Como determinar a elegibilidade, inclusive as faixas etárias permitidas.

3) O registro e a notificação corretos sobre as doses atrasadas.

4) Como aproveitar cada contato de saúde, tornando o contato uma oportunidade para verificar 
o histórico de vacinação e recuperar as vacinas conforme o adequado.

Tomada de decisão

• A OMS publicou tabelas com as recommendations for interrupted or delayed immunization 
[recomendações para imunizações interrompidas ou em atraso], que resumem as recomendações 
dos seus documentos de posicionamento sobre vacinas em um só lugar5 . Essas tabelas de resumo 
não se destinam ao uso direto por trabalhadores da saúde, mas sim a auxiliar e orientar os 
tomadores de decisão e as políticas . O User’s Guide to the Summary Tables6 [Guia do usuário para as 
tabelas de resumo] também está disponível, para ajudar a apoiar o processo de desenvolvimento ou 
revisão dos esquemas de vacinação .

• Embora cada país tenha seus próprios mecanismos para um processo informado de tomada de 
decisão sobre o desenvolvimento ou a revisão da política de imunização, é importante garantir 
que todas as partes interessadas relevantes sejam consultadas e que as implicações em todos os 
componentes do programa de imunização sejam consideradas .

• Grupos Nacionais de Assessoria Técnica em Imunização (Nitags) devem ser contatados para 
fornecer assessoria técnica e programática sobre o desenvolvimento de uma política de vacinação 
de recuperação e esquema de recuperação (veja Quadro 1) . Como parte deste processo, deve-se 
levar em consideração a epidemiologia das doenças locais, os níveis atuais de cobertura vacinal e o 
desempenho do programa, a capacidade do sistema de saúde e as implicações no orçamento e na 
logística (veja Garantia da disponibilidade de vacinas e suprimentos para a vacinação de recuperação 
a seguir) . Além disso, uma revisão da literatura relevante e discussões com países com políticas de 
vacinação de recuperação estabelecidas podem orientar ainda mais esse processo de tomada de 
decisão . 

• As políticas existentes devem ser revisadas para quaisquer disposições que possam impactar 
negativamente a vacinação de recuperação e devem ser revisadas, se necessário . Por exemplo, 
remova faixas etárias-alvo restritivos ou limites superiores de idade; diminua as restrições sobre 
quais grupos de trabalhadores da saúde podem vacinar; expanda os trabalhadores da saúde que 
podem (e devem) avaliar os registros domiciliares para determinar a elegibilidade para a vacina e 
aumente a flexibilidade sobre onde e quando a imunização ocorre .

• O estabelecimento e fortalecimento das políticas que incentivam a apresentação de registros 
domiciliares em cada contato de saúde também é importante para garantir que todos os pontos de 
contato com o sistema de saúde possam ser aproveitados . 

5 Tabela resumida da OMS 3: Recommendations for Interrupted or Delayed Immunization [Recomendações para imunizações 
interrompidas ou em atraso] . Última atualização em abril de 2019 . Disponível em: https://www .who .int/immunization/policy/
Immunization_routine_table3 .pdf 

6 Todas as tabelas de resumo da OMS, juntamente com o Guia do usuário, estão disponíveis em inglês e francês, em: https://www .
who .int/immunization/policy/immunization_tables/en/ 

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/routine_immunization_table_guidelines_en.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
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• As políticas de recuperação também devem indicar claramente o que fazer se a comprovação de 
vacinação anterior não puder ser confirmada . Caso nenhum registro de vacinação estiver disponível, 
deve-se presumir que a pessoa não recebeu a(s) vacina(s) e esta deve ser oferecida . É seguro 
revacinar indivíduos que foram anteriormente vacinados7 .

• Todas as políticas revisadas e as orientações operacionais devem ser disseminadas a partir dos níveis 
nacional, subnacional e de prestação de serviços . As revisões devem ser bem explicadas e reforçadas 
em todas as oportunidades disponíveis, inclusive na supervisão de apoio, nos treinamentos 
acadêmicos e no trabalho, nas circulares de informação etc . Os trabalhadores da saúde devem ser 
treinados sobre a importância e o valor da vacinação de recuperação e sobre como incluir essas 
mudanças nas políticas em suas práticas .

• Provedores de imunização não governamentais (por exemplo da rede privada, ONGs, organizações 
religiosas etc .) também precisam ser informados sobre a política de vacinação de recuperação e 
sobre o esquema de recuperação, e devem fornecer doses em atraso de acordo com a política 
nacional, incluindo o monitoramento e a notificação das doses administradas de acordo com os 
sistemas existentes .

Quadro 1. Desenvolvendo um esquema de recuperação 
• Todos os países devem ter um esquema de recuperação que inclua:

 – coortes de idade às quais se aplica o esquema de recuperação (veja a seguir); 
 – idade mínima e limite máximo/superior de idade (se aplicável de acordo com a política 

nacional);  
 – diretrizes claras sobre os intervalos mínimos permitidos entre as doses de cada antígeno . 

• À medida em que os programas nacionais de imunização se expandirem para incluir a 
vacinação ao longo da vida, serão necessários vários esquemas de recuperação para diferentes 
populações-alvo/faixas etárias . Isso ocorre porque as apresentações da vacina, o número de 
doses necessárias e os intervalos mínimos diferem dependendo da idade atual do indivíduo, 
bem como da idade no início da série vacinal .

 – por exemplo, um país pode exigir um esquema de recuperação para as crianças <7 anos, 
outro um esquema de recuperação para indivíduos entre 7 e 18 anos, além de esquemas de 
recuperação adicionais aplicáveis a adultos com mais de 18 anos, bem como para populações 
especiais (como trabalhadores da saúde) nas quais as recomendações podem ser diferente; 

 – isso varia de acordo com o país e os grupos-alvo incluídos no programa de vacinação de 
rotina . 

• Os esquemas de recuperação podem ser elaborados de várias maneiras e, como os calendários 
nacionais de vacinação variam consideravelmente entre os países (e às vezes até dentro dos 
países), não é possível recomendar um esquema de recuperação “genérico” 

• Exemplos de esquemas de recuperação que ilustram a variação nas abordagens de 
desenvolvimento de programas constam do Anexo A .

1.2 Garantir a disponibilidade de vacinas e suprimentos para a vacinação de 
recuperação

• O planejamento para a introdução de uma política de recuperação requer avaliação da gestão dos 
estoques de vacinas e do desempenho geral do sistema da cadeia de suprimentos de imunização (iSC 
em sua sigla em inglês) para identificar e resolver quaisquer lacunas8 . 

7 Moro PL, Arana J, Marquez PL, et al . Is there any harm in administering extra-doses of vaccine to a person? Excess doses 
of vaccine reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2007-2017 . Vaccine . 2019;37(28):3730-3734 . 
doi:10 .1016/j .vaccine .2019 .04 .088 .

8 A ferramenta de Gestão Eficaz de Vacinas atualizada – updated Effective Vaccine Management tool (EVM2 .0) inclui uma função de 
avaliação específica para este fim . Veja em https://extranet .who .int/evm2/web

https://extranet.who.int/evm2/web
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• Os gerentes de imunização em todos os níveis da cadeia de suprimentos devem monitorar de perto 
os seus estoques efetivos de vacinas, o consumo de vacinas, o desperdício e as populações-alvo 
em suas respectivas áreas de captação, além de ajustar as previsões e a distribuição de vacinas de 
acordo com esses dados, garantindo que um estoque de segurança ou estoque tampão seja mantido 
além de qualquer consumo revisado .

• Frequentemente, os países temem que a implementação da vacinação de recuperação levará à 
escassez de vacinas ou falta de estoque, como resultado do aumento da demanda de coortes de 
idade mais avançada que deixaram de se vacinar na idade recomendada . As unidades de saúde 
podem observar aumento temporário no consumo de certos antígenos nos primeiros meses de 
oferta de recuperação para uma coorte de idade expandida, particularmente se a previsão do 
suprimento de vacinas for feita com base no consumo anterior e não de acordo com a população-
alvo . No entanto, a garantia de que o estoque de emergência recomendado está disponível 
geralmente é o suficiente para gerenciar qualquer aumento temporário . 

• À medida que a vacinação de recuperação se torna prática padrão e a previsão é revisada com base 
no consumo atualizado, as necessidades de vacinas e suprimentos devem se estabilizar, com base 
nos seguintes princípios: 

 – a vacinação de recuperação trata-se simplesmente de permitir que doses sejam ministradas a 
indivíduos que já deveriam ter sido incluídos na previsão de vacinas necessárias para proteger 
aquela coorte de idad;

 – atrasos entre as doses em uma série vacinal (por exemplo, Penta1, 2, 3) não exigem o reinício de 
toda a série, independentemente do período de tempo decorrido desde que a última dose foi 
tomada . Portanto, a vacinação de recuperação não deve exigir o consumo de qualquer vacina 
extra por um indivíduo (exceto em alguns casos onde o histórico de vacinação não pode ser 
verificado e a revacinação com algumas vacinas pode ser necessária; 

 – expandir a elegibilidade e oferecer vacinação de recuperação para coortes de idade mais 
avançada que deixaram de tomar as doses pode realmente ter o efeito geral de reduzir o 
desperdício de frascos de vacinas multidose que devem ser descartadas em até seis horas9 (tais 
como a BCG, vacina contra o sarampo ou a febre amarela), pois mais indivíduos elegíveis podem 
ser vacinados durante uma determinada sessão .

• O uso de estoques eletrônicos de vacinas e ferramentas de gestão de suprimentos (como a 
Ferramenta de Gestão de Estoque da OMS (SMT)10, ferramentas de gerenciamento de estoque 
e suprimentos de vacinas disponíveis na web (wVSSM)11, calculadora de taxas de desperdício de 
vacinas da OMS12 ou outro Sistema Eletrônico de Informação de Gestão Logística (eLMIS)) devem 
ser reforçados para facilitar o rastreamento e o monitoramento adequados do fornecimento, da 
distribuição, da utilização e do desperdício de vacinas . 

• É importante lembrar que o fornecimento de vacinação de recuperação para indivíduos que 
deixaram de tomar as doses servirá para aumentar a imunidade da população, diminuir o risco de 
surtos e, por fim, levará à redução das doses necessárias para a prevenção em massa não seletiva e 
dispendiosa e campanhas de resposta a surtos no longo prazo . 

1.3 Construção do conhecimento e da prática dos trabalhadores da saúde

• O sucesso de qualquer intervenção de saúde depende de profissionais e gerentes de saúde 
competentes na linha de frente . Para que a vacinação de recuperação seja vista como prioridade, as 
habilidades interpessoais, motivações e atitudes dos trabalhadores da saúde precisam ser abordadas 
no treinamento, na supervisão e no feedback que recebem . Para programas que historicamente 

9 Declaração de política da OMS: Multi-dose vial policy (MDVP), Revision 2014 . [Política de frasco multidose (MDVP), revisão 2014 .] 
www .who .int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14 .07/en/

10 https://www .who .int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index5 .html; ferramenta de 
previsão da UNICEF: https://www .unicef .org/spanish/supply/index_55506 .html

11 https://www .who .int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index1 .html
12 O Web VSSM pode ser baixado aqui: http://www .wvssm-demo .com/download/; ferramenta de trabalho (OPAS) disponível aqui: 

https://www .paho .org/hq/dmdocuments/2013/IM-JobAids-2010-12eng .pdf

http://www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
http://www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index5.html
https://www.unicef.org/spanish/supply/index_55506.html
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index1.html
http://www.wvssm-demo.com/download/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/IM-JobAids-2010-12eng.pdf
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limitaram a vacinação de rotina para crianças <1 ano, ou crianças <2 anos, a expansão da 
recuperação para faixas etárias mais avançadas pode ser totalmente nova para os trabalhadores da 
saúde e exigir mudança tanto na atitude quanto na prática . 

• O treinamento, a supervisão e outros meios de apoio pós-treinamento devem reforçar o princípio 
fundamental de que a vacinação oportuna é ideal, mas (com poucas exceções) a vacinação tardia é 
preferível a nenhuma vacinação, bem como a prática de verificar o histórico de vacinação em cada 
contato de saúde . 

• Os esquemas de recuperação, por mais abrangentes que sejam, não serão capazes de abordar todos 
os cenários possíveis que um trabalhador da saúde pode encontrar . Os trabalhadores da saúde (se 
possível, tanto trabalhadores da saúde que fazem a imunização quanto os que não fazem) devem ser 
treinados sobre como avaliar a elegibilidade de indivíduos de qualquer idade e determinar se alguma 
vacinação que não tenha sido tomada precisa ser fornecida . 

• Para recuperar as vacinas que requerem doses múltiplas em uma série, o trabalhador da saúde 
precisará calcular o momento apropriado para as doses subsequentes, instruir o cuidador ou 
indivíduo sobre quando retornar para completar a série e anotar isso em seu registro domiciliar .

• Orientação operacional atualizada, materiais e recursos devem ser fornecidos para ajudar os 
trabalhadores da saúde a compreender e implementar a vacinação de recuperação, incluindo as 
melhores práticas para registro e notificação (ver Registro e notificação das doses de vacinação de 
recuperação, a seguir) . 

• Idealmente, os currículos acadêmicos dos trabalhadores da saúde devem ser atualizados para 
introduzir as políticas e práticas de vacinação de recuperação durante o treinamento médico 
acadêmico . O treinamento deve ser reforçado por meio de supervisão de apoio e aplicado 
treinamento para novas contratações de pessoal .

• Veja o Quadro 2 para obter um resumo das instruções para trabalhadores da saúde, que podem ser 
adaptadas para uma ferramenta de trabalho . Exemplos adicionais de ferramentas de trabalho e de 
auxílio aos trabalhadores da saúde podem ser encontrados nos Anexos de B a D13 .

Avaliação do status de vacinação e determinação da elegibilidade 

• A documentação da imunização em papel (por exemplo, registro domiciliar ou carteira de vacinação) 
deve ser usada para confirmar o status/histórico de vacinação individual .

• Caso a comprovação de vacinação anterior não possa ser confirmada, deve-se presumir que a 
pessoa não recebeu a(s) vacina(s) e esta deve ser oferecida . É seguro revacinar indivíduos que foram 
vacinados anteriormente14,15 .

• Pode ser útil fornecer “planilhas de recuperação” para os trabalhadores da saúde com o intuito de 
ilustrar as principais informações necessárias para o cálculo da elegibilidade com relação a diferentes 
doses de vacina, em base individual . Um exemplo dessa ferramenta pode ser encontrado no Anexo 
D .

• Alguns países desenvolveram aplicativos on-line, para o computador ou telefone celular, visando 
ajudar os trabalhadores da saúde a calcular a elegibilidade para a recuperação e a responder a 
perguntas frequentes sobre esquemas de vacinação e de vacinação de recuperação . Links para 
exemplos podem ser encontrados no Anexo C.

13 Veja também na OMS Establishing and strengthening immunization in the second year of life: practices for vaccination beyond 
infancy [Estabelecendo e fortalecendo a imunização no segundo ano de vida: práticas para a vacinação além do lactente] para 
recursos de treinamento sobre vacinação de recuperação para trabalhadores da saúde .

14 Moro PL, Arana J, Marquez PL, et al . Is there any harm in administering extra-doses of vaccine to a person? Excess doses 
of vaccine reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2007-2017 . Vaccine . 2019;37(28):3730-3734 . 
doi:10 .1016/j .vaccine .2019 .04 .088 .

15 Alguns países usam testes sorológicos para avaliar o estado de imunidade de indivíduos quando a evidência de vacinação não 
pode ser confirmada, visando determinar se a revacinação é necessária . Este método é mais caro do que a revacinação e deve 
ocorrer apenas em locais onde testes de qualidade e acompanhamento garantido sejam viáveis . 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf


13

VERSÃO PRELIMINAR – agosto de 2020

Intervalos mínimos entre as doses em uma série vacinal

• O intervalo mínimo é o menor período de tempo permitido entre as doses para vacinas que 
requeiram múltiplas doses a fim de fornecer uma resposta imunológica adequada . Se o intervalo 
entre as doses for menor que o intervalo mínimo, a vacina pode não ser eficaz e é considerada 
inválida . 

• Para a série primária da maioria das vacinas, o intervalo mínimo entre as doses é de quatro semanas 
(ou aproximadamente um mês) . Consulte o Anexo B para uma tabela de referência sobre intervalos 
mínimos que podem ser adaptados para uma ferramenta de trabalho ou impressos no verso de um 
esquema de recuperação e distribuídos aos trabalhadores da saúde .

• As doses vacinais administradas antes da idade mínima recomendada no calendário nacional de 
vacinação ou do intervalo mínimo não devem ser contadas como válidas e devem ser repetidas 
(conforme o adequado para a idade), seguindo o intervalo mínimo após a dose inválida . 

• Caso a dose da vacina seja adiada, por qualquer motivo, na maioria dos casos não é necessário 
reiniciar a série vacinal16 . A próxima dose da série deve ser administrada o mais rápido possível e 
o indivíduo deve ser solicitado a retornar para quaisquer doses subsequentes, após o intervalo de 
tempo adequado .

Gerenciando múltiplas injeções 

• A administração de várias vacinas na mesma consulta deve ser incentivada junto aos trabalhadores 
da saúde e indivíduos, sempre que possível . Isso facilita a recuperação o mais rápido possível, reduz 
o número de consultas de acompanhamento necessárias e minimiza o risco de faltas . No entanto, 
mais de uma dose de um único antígeno não deve ser fornecida no mesmo dia (ver intervalos 
mínimos entre as doses, citados anteriormente) . 

• Os trabalhadores da saúde devem receber treinamento adequado e supervisão de apoio sobre as 
práticas de coadministração da vacina e habilidades de comunicação interpessoal, para garantir 
que estejam confortáveis e confiantes para se comunicarem sobre a segurança e a aceitabilidade 
de múltiplas injeções, gerenciando os efeitos colaterais comuns após a vacinação e monitorando os 
eventos adversos pós-vacinação(EAPV), bem como dando dicas para reduzir a dor no momento da 
vacinação . 

• Injeções múltiplas administradas juntas são, geralmente, bem toleradas e não aumentam a 
reatogenicidade em comparação com o espaçamento das vacinações em várias consultas de 
imunização . No entanto, como ocorre com todas as vacinações, o cuidador ou o indivíduo deve ser 
informado sobre a possibilidade de efeitos colaterais menores (por exemplo, febre, sensibilidade 
local nos locais de injeção) que podem ocorrer após a vacinação e como administrá-los .

• Devem ser utilizadas seringas autodisable e agulhas separadas para cada injeção e, sempre que 
possível, devem ser usados diferentes locais de injeção (membros) . Idealmente, as diretrizes 
nacionais devem incluir instruções sobre qual vacina injetável deve ser dada em qual membro (de 
modo que, em caso de reação local grave, o investigador de EAPV possa identificar qual vacina 
pode ter causado a reação) e orientações sobre os locais de injeção adequados para as vacinas 
administradas para crianças mais velhas e adultos . 

• Se duas injeções no mesmo membro forem necessárias, os locais de injeção devem ser separados 
por pelo menos 2,5 cm17 .

• A pesquisa e a experiência mostraram que, na maioria dos ambientes, os trabalhadores da saúde 
são a fonte de informação mais confiável com relação à vacinação e têm maior influência sobre a 
decisão de vacinação de um indivíduo . Se o profissional de saúde puder responder com segurança às 

16 Existem algumas exceções a este princípio geral: Algumas vacinas sem proteção de longa duração (como vacinas contra a cólera 
e febre tifoide) requerem o reinício da série se um certo intervalo de tempo tiver decorrido desde a última dose . Consulte as 
tabelas de resumo da OMS para maiores detalhes .

17 OMS . Immunization in Practice: a practical guide for health staff – 2015 update . [munização na prática: um guia prático para 
trabalhadores da saúde – atualização de 2015] https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng .
pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf
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perguntas e abordar as preocupações sobre a segurança e eficácia das múltiplas injeções, executar 
a técnica correta na administração da vacina para minimizar a dor e iniciar a recomendação de uma 
maneira que presume que a vacinação ocorrerá (por exemplo, “teremos que administrar algumas 
vacinas hoje”)18 os cuidadores e indivíduos geralmente estão dispostos a receber várias injeções 
durante a mesma consulta . 

• No entanto, se um cuidador ou indivíduo ainda estiver preocupado sobre receber múltiplas injeções 
de vacina, eles não devem ser pressionados a receber todas as doses de vacinação de recuperação 
durante uma mesma consulta . O trabalhador da saúde deve conhecer as razões para o adiamento 
da vacinação e trabalhar com o cuidador ou indivíduo para chegar a um acordo sobre quando eles 
devem retornar para receber as doses restantes e necessárias da vacina na primeira oportunidade .

• Recursos sobre múltiplas injeções e minimização da dor durante a vacinação, incluindo módulos de 
treinamento e recursos visuais de trabalho, estão disponíveis no site da OMS19, 20 . 

Espaçamento de vacinas inativadas x vivas

• Vacinas inativadas: qualquer vacina inativada pode ser administrada em conjunto 
(simultaneamente), antes ou depois de qualquer outra vacina inativada ou vacina viva . 

• Vacinas vivas atenuadas: como regra geral, as vacinas vivas (por exemplo, vacinas contendo 
sarampo, febre amarela ou encefalite japonesa) devem ser administradas juntas na mesma consulta 
(simultaneamente) ou separadas por um intervalo de quatro semanas; uma exceção a essa regra 
é a vacina de poliovírus atenuada (VOP), que pode ser administrada a qualquer momento antes, 
simultaneamente ou após outras vacinas vivas . 

• Oferecer orientação sobre o esquema de recuperação ou outras ferramentas de trabalho para 
trabalhadores da saúde com referência rápida sobre quais são as vacinas vivas e inativadas pode 
ajudar .

Intercambialidade de formulações de vacinas ou produtos de diferentes fabricantes

• Intercambialidade das vacinas de diferentes fabricantes: em geral, um produto do mesmo fabricante 
deve ser usado para todas as doses em uma série vacinal . No entanto, se uma série não puder ser 
completada com a mesma vacina, o produto alternativo disponível deve ser usado . Reiniciar uma 
série não é recomendado, mesmo para a série primária . 

 – se diferentes produtos vacinais exigirem um número diferente de doses para a conclusão da série 
(por exemplo, a Haemophilus influenzae b (Hib), vacinas contra o rotavírus), a administração do 
maior número de doses é recomendada para completar a série . 

• Os diluentes da vacina não são intercambiáveis entre os fabricantes ou formulações . Apenas o 
diluente designado pelo fabricante para a vacina e apresentação específicas deve ser usado21 .

• Intercambialidade de formulações: se necessário para completar uma série vacinal, vacinas 
combinadas podem ser usadas alternadamente com formulações monovalentes e outros produtos 
combinados com componentes antígenos semelhantes, se produzidos pelo mesmo fabricante .

18 Opel et al ., The Architecture of Provider-Parent Vaccine Discussions at Health Supervision Visits . Pediatrics . 2013 Dec; 132(6): 
1037–1046 . doi: 10 .1542/peds .2013-2037

19 Safety and acceptability of multiple vaccine injections . [[Segurança e aceitabilidade de múltiplas injeções de vacina] . https://www .
who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/multiple_injections/en/

20 Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper – September 2015 . [Reduzindo a dor no momento da vacinação: 
Documento de posicionamento da OMS – setembro de 2015] . https://www .who .int/wer/2015/wer9039 .pdf

21 Nota de orientação da OMS: Diluentes de vacinas – revisão 2015 . [Diluentes de vacinas – revisão 2015] The proper handling 
and use of vaccine diluents . [O manuseio adequado e o uso de diluentes para vacinas .] https://apps .who .int/iris/bitstream/
handle/10665/192741/WHO_IVB_15 .08_eng .pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838535/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/multiple_injections/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/multiple_injections/en/
https://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf
https://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/192741/WHO_IVB_15.08_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/192741/WHO_IVB_15.08_eng.pdf
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Quadro 2. Instruções resumidas para trabalhadores da saúde sobre a vacinação de recuperação

1 . A cada contato de saúde, analise o histórico de vacinação individual (registro domiciliar ou car-
teira de vacinação) para determinar se alguma dose da vacina está faltando ou deve ser adminis-
trada . Se não houver evidência ou confirmação do histórico de vacinação, presuma que a pessoa 
não foi vacinada . Não culpe o cuidador ou o indivíduo se alguma dose estiver faltando . 

2 . Sempre respeite a idade mínima de elegibilidade para cada vacina no calendário . 
3 . Para a maioria das vacinas, antes vacinar tarde do que nunca . Consulte a política nacional de 

vacinação de recuperação e o esquema de recuperação para quaisquer exceções a este princípio 
geral . 

4 . Se mais de uma vacina precisar ser feita (ou estiver atrasada), forneça uma dose de cada vacina 
nessa consulta . Não adie desnecessariamente a administração de vacinas que devem ser feitas 
ou estão atrasadas .

 – exemplo: se uma criança chega aos 9 meses para a vacina dupla viral (DV, sarampo e 
rubéola), mas ainda não recebeu a VOP3, a Penta3 e a VIP – a criança é elegível para todas 
essas quatro vacinas, e uma dose de cada antígeno pode ser dada na mesma consulta . 

5 . É seguro administrar várias injeções de vacina ao mesmo tempo (isso permitirá que o indivíduo 
seja protegido o mais rápido possível, reduzirá o número de consultas de retorno necessárias e 
minimizará o risco de faltas) . 

 – explique isso ao cuidador ou ao indivíduo e responda a quaisquer questões levantadas 
sobre a segurança das injeções múltiplas . Se ainda houver preocupações, o cuidador ou 
o indivíduo não deve ser pressionado a receber todas as doses de recuperação durante 
a mesma consulta . Trabalhe com o indivíduo para chegar a um acordo sobre quando 
retornará para receber as doses restantes na primeira oportunidade possível .

6 . Observe os intervalos mínimos possíveis entre as doses – para a maioria das vacinas da série 
primária, são quatro semanas (um mês) entre as doses . Para o HPV, o intervalo mínimo é de 
cinco meses . 

 – os intervalos recomendados no calendário nacional de vacinação podem ser reduzidos se 
uma dose anterior foi atrasada, desde que o intervalo mínimo seja respeitad;

 – exemplo: se a DV for recomendada aos 9 meses e 15 meses e uma criança não tiver 
recebido a DV1 até os 12 meses, ela ainda deve receber a DV2 aos 15 mese; 

 – exemplo: Se uma criança receber a DV1 aos 15 meses, ela deve receber a DV2 aos 16 meses 
(4 semanas depois; 

 – exemplo: se a primeira dose da HPV estiver atrasada, observe o intervalo mínimo 
de 5 meses antes de administrar a segunda dose, independentemente do intervalo 
recomendado que pode ser de 6 ou 12 meses . 

7 . Se o histórico de vacinação mostrar que algumas, mas não todas as doses de uma série vacinal, 
foram administradas, não reinicie a série, independentemente do tempo decorrido entre as 
doses . Continue com a próxima dose necessária na série . 

 – exemplo: se o registro domiciliar indicar que a criança recebeu duas doses anteriores de 
pentavalente (Penta1 e Penta2), mas já se passaram seis meses desde a última consulta, 
continue a série e registre a dose dada hoje como Penta; 

 – exemplo: se o registro domiciliar ou a carteira de vacinação contra o HPV indicar que 
se passaram mais do que os 6 ou 12 meses recomendados desde a primeira dose 
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da HPV, forneça a segunda dose hoje, independentemente do tempo de intervalo e 
independentemente da idade da menina . Não há intervalo máximo para a HPV .

8 . Registre a(s) dose (s) de vacina administradas de acordo com o número da dose real na série 
recebida (não com base no que deveria ser ou é esperado para uma determinada idade) (veja 
mais em Registro e notificação de doses de vacinação de recuperação, a seguir): 

 – exemplo: se uma criança tem 5 meses e está recebendo a pentavalente, a vacina de 
poliovírus atenuada (VOP) e a vacina pneumocócica (VPC) pela primeira vez, registre tudo 
isso como primeira dose: Penta1, VOP1, VPC1 . 

 – Exemplo: se uma criança tem 15 meses, mas ainda não recebeu a primeira dose da vacina 
DV, registre como DV1 . 

9 . Agende consultas de imunização subsequentes, seguindo o intervalo mínimo apropriado, e co-
munique esse agendamento ao cuidador ou pessoa para que saibam quando retornar .

10 . Uma vez que o indivíduo esteja com a vacinação em dia (depois de ter recebido todas as vacinas 
que deveria receber), volte a usar o calendário nacional de vacinação até que ele esteja total-
mente vacinado .

11 . Lembre-se de ouvir atentamente todas as perguntas do cuidador ou do indivíduo e de respon-
der com atenção . Lembre o cuidador ou indivíduo sobre importância da vacinação e da necessi-
dade de levar o registro domiciliar a cada consulta .

1.4 Registro e notificação das doses de vacinação de recuperação

• Um grande desafio na identificação da elegibilidade, na administração e no monitoramento da 
vacinação de recuperação é a falta de um registro em papel confiável do histórico de vacinação (ou 
seja, registros domiciliares individuais, carteiras de vacinação de unidades de saúde ou prontuários 
eletrônicos de imunização – PEI) .

• Muitos sistemas de informação para vacinas não estão atualmente projetados para registrar e 
notificar sobre doses em atraso . Por exemplo, os sistemas administrativos normalmente registram 
as vacinações por faixa etária anual (por exemplo, 0 a 11 meses, 12 a 23 anos etc .) ou apenas para a 
idade exata de elegibilidade (por exemplo, HPV aos 10 anos) . No entanto, esses formatos restritivos 
podem levar a consequências indesejadas, como a negação de vacinas a crianças acima da faixa 
etária recomendada quando elas não puderam ser vacinadas a tempo (por vários motivos) . 

• Além disso, dividir as doses em intervalos com ciclos de 12 meses para monitorar a cobertura resulta 
em inconsistência entre os antígenos, no que seria um período de tempo aceitável para capturar 
a cobertura: por exemplo, uma vacina a ser tomada no nascimento, como a BCG, teria um atraso 
aceitável de 12 meses, enquanto para a DV1 esse período seria de apenas 3 meses (para calendários 
com a DV1 aos 9 meses), ou 12 meses em programas que consideram a DV1 aos 12 meses .

• Ferramentas de registro e notificação, bem como a forma como a cobertura administrativa é 
calculada22, podem, portanto, precisar de um redesenho para facilitar a captura das doses de vacina 
atrasadas (consulte também uma nota sobre denominadores no Quadro 3)

• O ponto principal é que as vacinações administradas fora da faixa etária alvo devem ser registradas, 
notificadas e monitoradas; portanto, ferramentas de registro e notificação nunca devem sinalizar 
que a vacinação além da data alvo é indesejável: 

 – registros domiciliares deve conter espaço suficiente para que os trabalhadores da saúde 
registrem todas as doses das vacinas de rotina, as datas em que foram administradas e as datas 
de retorno para a próxima consulta de vacinação (veja Quadro 4);

 – planilhas de cálculo devem ser criadas de forma a orientar os trabalhadores da saúde a registrar 
com precisão todas as doses de vacinação administradas em qualquer idade e não causar 

22 Tanto a “cobertura oportuna” (vacinas administradas dentro da faixa etária recomendada) quanto a “cobertura total” são dados 
úteis, mas para os programas realmente interessados em monitorar a pontualidade, as pesquisas de cobertura oferecem uma 
imagem mais detalhada do que os sistemas administrativos, desde que uma alta proporção de registros domiciliares com datas 
de vacinação estejam disponíveis .
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confusão desnecessária ou restrições arbitrárias no registro de doses atrasadas (por exemplo 
se as planilhas de cálculo tiverem uma desagregação de dados por faixas etárias, também deve 
haver uma opção para registrar as doses dadas acima da idade-alvo) . Exemplos de planilhas para 
a vacinação infantil de rotina que permitem a captura de doses atrasadas de vacinação estão 
disponíveis no Anexo E;

 – relatórios de resumo mensais devem capturar e resumir todos os dados coletados nas planilhas 
de cálculo (por exemplo . se a planilha de cálculo tiver espaço para relatar as doses dadas acima da 
idade-alvo, o relatório de resumo mensal também deve capturar isso para que os trabalhadores 
da saúde não tenham que improvisar suas próprias soluções); 

 – registros de imunização devem incluir espaços para registrar individualmente as datas em que as 
doses são administradas, sem restringir o período de tempo em que devem ser administradas . 

• O Manual da OMS sobre o uso, a coleta e a melhoria dos dados de imunização23 e o documento 
da OMS Establishing and strengthening immunization in the second year of life: practices for 
vaccination beyond infancy24 [Estabelecendo e fortalecendo a imunização no segundo ano de vida: 
práticas para a vacinação além do lactente] incluem sugestões para modificações nas ferramentas de 
monitoramento e sistemas de dados de imunização . 

• Os trabalhadores da saúde devem ser treinados para registrar e notificar com precisão as doses de 
vacinação de recuperação:

 – todas as doses, independentemente de quando são administradas, devem ser registradas 
no registro domiciliar, nas planilhas de cálculo, nos registros, nos prontuários eletrônicos de 
imunização enos relatórios mensais, conforme a data que a a vacina é efetivamente administrada, 
mesmo se considerada “atrasada” ou “tardia” de acordo com o calendário nacional de vacinaçã;

 – todas as doses devem ser registradas na ordem em que elas forem efetivamente administradas 
(por exemplo, se uma criança tem 15 meses de idade e nunca recebeu uma vacina contra o 
sarampo, a dose deve ser registrada como D1; e deve-se solicitar ao cuidador que traga a criança 
de volta para a D2 em 4 semanas) . Uma dose nunca deve ser registrada e notificada como D2 se a 
criança não recebeu a D1 primeiro .

Quadro 3. Uma nota sobre denominadores 

Estimativas confiáveis da população-alvo são críticas para rastrear e acompanhar efetivamente 
os faltosos e também aqueles indivíduos na área de abrangência que são difíceis de alcançar 
ou têm dificuldade de acesso aos serviços . As estimativas-alvo podem ser obtidas de várias 
fontes diferentes, incluindo dados do censo, sistemas de registro civil, prontuários eletrônicos de 
imunização (PEI), enumeradores locais e contagens de pessoal, dados do serviço de imunização ou 
outros programas e imagens de satélite (às vezes em conjunto com os dados do celular) .

Para mais detalhes sobre o uso dessas fontes para melhores estimativas das populações-alvo, 
consulte a OMS Handbook on the use, collection, and improvement of immunization data . [Manual 
sobre o uso, coleta e aprimoramento de dados de imunização] .

23 Link a ser inserido quando disponível . 
24 Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng .pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260556/9789241513678-eng.pdf
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Quadro 4. A importância dos registros domiciliares como facilitadores de uma vacinação de 
recuperação eficaz

Sem a documentação confiável do histórico de vacinação individual, um indivíduo ou cuidador 
pode não estar ciente de que as vacinas estão previstas, e os trabalhadores da saúde podem ser 
incapazes de determinar a elegibilidade para a vacinação de recuperação . Deve-se enfatizar, junto 
ao indivíduo ou cuidador, a importância de se preservar o registro domiciliar e levá-lo a todos os 
contatos de saúde em todas as oportunidades .

Em alguns países, pode não ser uma prática comum recomendar aos cuidadores que mantenham 
os registros domiciliares para além da primeira infância . No entanto, à medida que os programas 
avançam para uma abordagem de vacinação ao longo da vida, com vacinas adicionais introduzidas 
em idades mais avançadas, a manutenção de um registro individual do histórico de vacinação 
torna-se cada vez mais importante . 

A falha de extravio dos registros domiciliares continua a ser um problema em muitos locais, 
contribuindo para que se deixe de aproveitar as oportunidades de vacinação . Os países devem 
garantir que um amplo suprimento de registros domiciliares esteja disponível para distribuição, 
incluindo estoque suficiente para a reposição caso um cuidador ou indivíduo tiver o seu registro 
domiciliar extraviado .

Quando o status de vacinação de um indivíduo não pode ser confirmado, deve-se presumir que ele 
não é vacinado, e a vacinação de recuperação deve ser oferecida . 

O WHO Intervention Guidebook for implementing and monitoring activities to reduce Missed 
Opportunities for Vaccination25 [Guia de intervenção da OMS para a implementação e 
monitoramento de atividades para reduzir as oportunidades de vacinação perdidas] oferece 
orientação e soluções para situações comuns nas quais os registros domiciliares não estão 
disponíveis ou são de difícil interpretação para o profissional de saúde .

Problema Solução 

O registro domiciliar não está 
disponível .

• Durante a supervisão, lembre os trabalhadores da saúde para usarem todos os 
meios disponíveis para verificar o estado de vacinação (verificar os registros das 
unidades de saúde, contatar o centro de saúde visitado anteriormente etc .)

• A falta de documentação não é um motivo válido para não vacinar indivíduos 
elegíveis . 

• Em caso de dúvida, vacine e emita uma carteirinha nova ou temporária; lembre o 
cuidador ou indivíduo de manter o registro domiciliar seguro, mas evite críticas ou 
humilhações, pois isso pode impedir o indivíduo de retornar para doses futuras .

O registro domiciliar está em 
um formato ou linguagem 
diferente do que o profissional 
de saúde está acostumado .

• Recursos on-line estão disponíveis para auxiliar os trabalhadores da saúde na 
tradução de termos comuns em idiomas estrangeiros encontrados nos registros de 
imunização . Veja o exemplo seguir:

https://www .cdc .gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/foreign-
products-tables .pdf

http://www .immunize .org/izpractices/p5121 .pdf

O registro domiciliar é 
mal projetado/facilmente 
danificável .

Imediatamente: questione os trabalhadores da saúde para identificar áreas específicas 
de confusão na carteira existente para fornecer esclarecimentos por meio de supervisão 
de apoio ou treinamento . 

No médio prazo: revise e melhore o registro domiciliar .

Para mais informações sobre como fortalecer a implementação dos registros domiciliares, 
consulte os recursos da OMS em Registros Domiciliares26 . 

25 Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/330101/9789241516310-eng .pdf 
26 Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/175905/WHO_IVB_15 .05_eng .pdf; e https://apps .who .

int/iris/bitstream/handle/10665/274277/9789241550352-eng .pdf 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/foreign-products-tables.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/foreign-products-tables.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/foreign-products-tables.pdf
http://www.immunize.org/izpractices/p5121.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330101/9789241516310-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175905/WHO_IVB_15.05_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274277/9789241550352-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274277/9789241550352-eng.pdf
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1.5 Comunicação e participação comunitária 

• Comunicações direcionadas devem informar indivíduos, cuidadores e comunidades de forma mais 
ampla sobre o valor da vacinação e a importância de ser vacinado em tempo hábil . 

• A comunicação com cuidadores e indivíduos por meio de ligações, e-mails e lembretes de mensagens 
de texto SMS, bem como mensagens mais amplas por meio da televisão, do rádio, da mídia 
social, cartazes etc . deve ter como objetivo aumentar a conscientização de que faltar à vacinação 
programada não significa, necessariamente, que os indivíduos não são mais elegíveis: as vacinas 
administradas tardiamente ainda são seguras e eficazes no fornecimento de proteção contra 
doenças, e os cuidadores e indivíduos devem se sentir empoderados a buscar a vacinação, mesmo 
que com atraso .

• A comunidade local e os grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, grupos 
religiosos e outras partes interessadas devem ser considerados parceiros na idealização e na 
prestação de serviços . Eles também podem ajudar no envolvimento com grupos populacionais 
vulneráveis, combater a desinformação e rumores e contribuir para a geração e utilização de dados 
comportamentais e sociais visando criar estratégias de sucesso . 

• Creches e escolas também podem ser usadas como canais eficazes de comunicação sobre a 
vacinação de recuperação, por meio de mensagens para alunos e pais sobre a importância da 
vacinação e lembretes para verificar se estão “em dia” com todas as vacinas . 

• A comunicação para cuidadores e indivíduos quanto à importância de preservar o registro domiciliar 
e de trazê-lo, habitualmente, a cada contato de saúde pode também reforçar o valor da vacinação e 
o conceito de que nunca é tarde para ser imunizado . 

1.6 Estratégias para a vacinação de recuperação 

Serviços de vacinação de rotina ao longo do ano 

• A prática da vacinação de recuperação deve ser integrada à prestação de serviços de vacinação de 
rotina de forma contínua . Cada contato de imunização, seja fixo ou assistencial (incluindo os contatos 
na escola), deve ser usado como oportunidade para revisar o status de vacinação de um indivíduo 
e fazer a vacinação de recuperação de todos os antígenos que não foram tomados antes daquela 
consulta .

• Cada unidade de saúde deve ter um processo em vigor para o rastreamento de recém-nascidos e 
faltosos, além de identificar e alcançar crianças com dose zero em sua área de abrangência (veja 
Quadro 3)

• Intervenções comportamentais criativas e inovadoras devem ser exploradas para encorajar os 
indivíduos a voltarem para futuras vacinações e reforçar a mensagem de que nunca é tarde demais 
para ser imunizado . 

• Para certas populações móveis (por exemplo, refugiados, requerentes de asilo, populações 
migrantes), o oferecimento de vacinação de recuperação é fundamental para garantir que 
eles tenham a oportunidade de serem alcançados de acordo com o calendário de vacinação 
recomendado localmente .

Reduzindo oportunidades perdidas de vacinação por meio da integração com outros serviços de 
saúde 

• Além dos serviços de imunização, cada contato de saúde deve ser usado como oportunidade 
para revisar o status de vacinação de um indivíduo e para administrar as doses para as quais ele 
é elegível – ou para encaminhá-lo a um serviço de imunização para vacinação (ou seja, “rastrear 
e encaminhar”) . Isso inclui consultas de pediatria, serviços de curativos antes de receber alta do 
hospital etc . 



20

VERSÃO PRELIMINAR – agosto de 2020

• Este princípio fundamental para a redução das oportunidades perdidas de vacinação27 depende da 
construção e da promoção de uma prática de preservação do registro domiciliar do indivíduo e de 
trazê-lo a todos os contatos de saúde para a sua revisão (veja Quadro 4)

• Forneça lembretes simples aos trabalhadores da saúde e aos cuidadores para que revisem o registro 
domiciliar: adesivos ou desenhos na capa do registro domiciliar, ímãs de geladeira, cartazes em 
instalações de saúde, expositores/sinalização de mesa, protetor de tela de computador, cartões de 
aviso de propriedade do cuidador etc . 

• Reforce a mensagem de que a verificação do status de vacinação e/ou o oferecimento da vacinação 
de recuperação também podem ser integrados com outras plataformas de prestação de serviços de 
saúde ao longo da vida28 .

Intensificação periódica da vacinação de rotina (IPVR) 

• A intensificação periódica da vacinação de rotina (IPVR) é um termo genérico para descrever um 
espectro de atividades intermitentes e limitadas no tempo usadas para administrar vacinas de 
rotina – incluindo doses de recuperação para populações subvacinadas e/ou para aumentar a 
conscientização sobre os benefícios da vacinação . 

• A IPVR é usada em áreas específicas com acesso precário a serviços de imunização ou baixa 
cobertura, ou para atingir certos grupos populacionais (por exemplo, refugiados, migrantes 
ou comunidades móveis), ou como estratégia mais ampla para impulsionar a aceitação geral 
nacionalmente . Exemplos de IPVRs incluem os Dias da Saúde Infantil, Semanas da Saúde Infantil e 
Semanas Nacionais de Vacinação . 

• Uma das principais distinções entre as IPVRs e as atividades suplementares de imunização (ASI) é 
que as doses em uma atividade IPVR são fornecidas após a revisão do status de vacinação de um 
indivíduo, além de serem consideradas vacinações de rotina e registradas como tal no registro de 
imunização e no registro domiciliar29 . 

• As IPVRs geralmente têm como alvo uma coorte de idade específica, como crianças menores de 2 
anos, menores de 5 anos ou até a adolescência (embora isso varie de acordo com o país) . Assim, as 
IPVRs oferecem oportunidade de recuperação para qualquer pessoa nessa faixa etária que faltou à 
vacinação ou não foi alcançada durante o ano . Às vezes, a fim de completar uma série de vacinação, 
as atividades de IPVR são planejadas para se repetirem em intervalos de quatro semanas (por 
exemplo, uma vez por mês durante três meses) para garantir que a série vacinal completa possa ser 
oferecida (por exemplo, Penta1, 2 e 3) .

• As IPVRs também podem incluir a administração de outras intervenções de saúde materna e infantil, 
como suplementação de vitamina A, mosquiteiros tratados com inseticida e remédios contra vermes .

• Além da prestação de serviços de saúde preventivos, geralmente há um foco em atividades de 
mobilização social em toda a comunidade sobre os benefícios da vacinação de rotina e outras 
mensagens de saúde em geral, bem como aumento da conscientização sobre a disponibilidade de 
serviços de imunização .

• Registrar e notificar as doses de vacina administradas durante as IPVRs é um desafio, muitas vezes 
dificultado pelo alto volume de indivíduos que comparecem à atividade, número de pontos de 
prestação de serviços, entrega de múltiplas intervenções e disponibilidade limitada ou uso de 
registros domiciliares durante a atividade de IPVR . Por essas razões, o registro e a notificação 
das doses de vacina administradas durante a IPVR requerem um planejamento cuidadoso com 
antecedência e maior atenção durante e após a atividade de IPVR .

27 Veja mais em WHO Missed Opportunities for Vaccination (MOV) Strategy [Estratégia para Oportunidades Perdidas de Vacinação 
(OPV) da OMS], em: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

28 Veja OMS . Working Together: An integration resource guide for planning and strengthening immunization services throughout the 
life course, [Trabalhando juntos: um guia de recursos de integração para planejar e fortalecer os serviços de imunização ao longo 
da vida] disponível em: https://www .who .int/immunization/documents/ISBN_9789241514736/en/ 

29 Consulte a nota de orientação da OMS/UNICEF sobre os critérios para determinar se uma certa vacinação é uma dose de rotina 
ou suplementar: www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_
oct_10_2011 .pdf . Consulte também o Anexo F para uma comparação das características da IPVR x ASI .

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276546/9789241514736-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276546/9789241514736-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276546/9789241514736-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/documents/ISBN_9789241514736/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
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• Para obter mais informações sobre a IPVR, incluindo considerações para melhorar as práticas de 
registro e notificação, consulte o Anexo F e a OMS Periodic Intensification of Routine Immunization: 
Lessons learned and implications for action30 [Intensificação periódica da vacinação de rotina: Lições 
aprendidas e implicações para a ação]

Verificações de vacinação escolar31 

• Os ambientes escolares oferecem excelentes oportunidades para integrar intervenções destinadas a 
reduzir as doenças imunopreveníveis, ao mesmo tempo em que melhoram a saúde mental, física e 
social geral das crianças .

• A implementação de verificações de vacinação nas escolas (seja como parte do processo de entrada/
matrícula, a cada ano ou durante a escola junto com outros serviços de saúde escolar) também é 
uma estratégia de vacinação de recuperação importante . 

• Se a vacinação na escola ou plataforma de avaliação de saúde na escola já existir, esta pode ser 
uma oportunidade para verificar as doses de vacinas perdidas e facilitar a vacinação de recuperação 
(fornecendo doses de vacinas perdidas junto com o programa de imunização na escola, ou por 
encaminhamento para uma unidade de saúde) . 

• Antes de implementar uma estratégia de verificação de vacinação nas escolas, os países devem 
avaliar a capacidade de sua escola e sistemas de saúde32 no que tange o apoio a tal atividade .

• Além de uma política de vacinação de recuperação bem definida e capacitadora, alguns fatores-
chave de facilitação foram identificados em países que implementaram com sucesso uma prática de 
verificações de vacinação em escolas e eles incluem:

 – forte colaboração entre os Ministérios da Saúde e da Educação; 
 – existência de legislação ou política por escrito exigindo a coleta do histórico de vacinação na 

matrícula ou durante a atividade escolar;
 – orientações de implementação claras e procedimentos operacionais padrão delineando como 

os registros de vacinação individuais são coletados, selecionados, registrados e notificados, e 
também como e onde a vacinação de recuperação ocorrerá; 

 – ampla disponibilidade de registros domiciliares atualizados ou prontuários eletrônicos que 
resumem o histórico de vacinação do indivíduo em uma página para fácil referência; 

 – disponibilidade de financiamento e de pessoal (trabalhadores da saúde e/ou pessoal de 
educação) para realizar a verificação do histórico de vacinação anualmente;

 – defesa de direitos, comunicação e sensibilização para promover a cooperação e aceitação da 
comunidade . 

• Verificações de vacinação escolar não precisam ser acompanhadas por uma ordem exigindo o 
comprovante de vacinação para o ingresso na escola . As verificações de vacinação na escola podem 
ser implementadas simplesmente como outro ponto de contato para encorajar a recuperação das 
crianças que podem ter perdido oportunidades de vacinação anteriormente, sem a intenção de 
excluir alunos que não tenham vacinações documentadas . 

• As verificações de vacinação podem ser implementadas como parte do processo de matrícula, ou 
durante o ano escolar, em todos os níveis do sistema educacional, incluindo centros de educação 
infantil, creches, jardins da infância, escolas primárias e secundárias, instituições pós-secundárias etc . 

30 Disponível em: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909 .pdf 
31 Para obter mais informações sobre a verificação do status de vacinação na matrícula ou durante a atividade escolar, 

incluindo considerações para implementação e estudos de caso nacionais, consulte: https://www .who .int/immunization/
programmes_systems/policies_strategies/school_vaccination_checks/en/ 

32 A OMS desenvolveu uma ferramenta de avaliação de prontidão para a vacinação nas escolas que pode ser adaptada para este fim 
que está disponível em: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_assessment_tool/
en/

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_assessment_tool/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_assessment_tool/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_vaccination_checks/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_vaccination_checks/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_assessment_tool/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/school_assessment_tool/en/
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Seção 2. Esforços especiais de vacinação de recuperação após uma interrupção 
dos serviços 

• A imunização é um serviço de saúde essencial que deve continuar sem interrupção na máxima 
medida possível em todas as circunstâncias . No entanto, em situações excepcionais de emergência 
ou desastre, pode haver interrupção ou queda significativa nos serviços de vacinação de rotina, 
atraso ou suspensão temporária das campanhas de vacinação em massa e/ou escassez prolongada 
de vacinas, levando ao acúmulo de indivíduos suscetíveis a uma ou mais doenças imunopreveníveis .

• Se ainda não estiverem em vigor, as práticas de vacinação de recuperação devem ser integradas na 
prestação de serviços de vacinação de rotina em curso assim que os serviços forem restaurados 
(veja Seção 1), e devem continuar como um componente essencial do programa de vacinação de 
rotina. 

• O oferecimento contínuo da vacinação de recuperação, por meio do sistema de vacinação de rotina, 
é a estratégia menos intensiva em termos de recursos e mais sustentável para garantir que os 
indivíduos sejam capazes de receber as vacinas devidas, especialmente se a interrupção do serviço 
for relativamente curta . 

• No entanto, o planejamento da vacinação de recuperação após um período significativo de 
interrupção ou redução nos serviços também pode exigir esforços intensificados e especializados em 
grande escala para identificar e procurar grupos que perderam a oportunidade de vacinação, visando 
sanar as lacunas de imunidade o mais rápido possível .

• O monitoramento da situação o mais de perto possível durante o período de interrupção e o 
rastreamento de indivíduos ou coortes que perderam a oportunidade de vacinação é importante 
para informar as estratégias de recuperação . 

2.1 Política e defesa de direitos

• Durante ou após um evento catastrófico, seja um surto, epidemia ou pandemia, desastre natural, 
conflito grave ou outra interrupção, os sistemas de saúde provavelmente ficarão sobrecarregados33 . 
As finanças e os recursos humanos podem ser limitados devido à realocação . As cadeias de 
suprimentos podem ser interrompidas, levando à falta de estoque de vacinas e suprimentos . Os 
sistemas de vigilância podem ter sido interrompidos ou desviados . Pode haver diminuição da 
demanda por serviços de imunização (devido à desinformação, ao medo, à inacessibilidade, à 
limitação na mobilidade,às prioridades concorrentes,às interrupções anteriores nos serviços etc .) 

• Os esforços para reiniciar e/ou intensificar a imunização devem fazer parte de um plano geral 
coordenado de recuperação do sistema de saúde .

• No contexto de várias pressões concorrentes e restrições de recursos (tanto financeiros como 
humanos), será importante defender a importância da imunização com vistas a retomar os serviços 
e sanar as lacunas na primeira oportunidade . As consequências da inação, incluindo a quantificação 
do aumento da morbimortalidade esperada como resultado da suspensão da imunização, devem ser 
enfatizadas sobre esses pontos . 

• Se a vacinação de recuperação ainda não for um componente contínuo do programa de vacinação 
de rotina, a restauração dos serviços após uma interrupção é uma oportunidade para começar a 
implementar esta prática (veja Seção 1) .

• Os Nitags devem ser envolvidos na primeira oportunidade para uma revisão rápida de quaisquer 
políticas que possam impactar a vacinação de recuperação (por exemplo, faixas etárias alvo 
restritivas, limites superiores de idade ou intervalos máximos de dose; restrições sobre quais 
trabalhadores da saúde podem vacinar e onde e quando a imunização ocorre) . 

• Quando o desenvolvimento ou a revisão da política pode ser um processo demorado, uma 
orientação provisória para a vacinação de recuperação deve ser emitida (por exemplo, remoção 

33 Por exemplo, as evidências mostraram um declínio de 25% na cobertura vacinal contra o sarampo na Libéria e na Guiné durante o 
surto de Ebola de 2014-2015 na África Ocidental . Veja: Masresha BG, et al . The impact of a prolonged ebola outbreak on measles 
elimination activities in Guinea, Liberia and Sierra Leone, 2014-2015 . Pan African Medical Journal . 2020;35(1):8 .
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temporária dos limites superiores de idade para garantir que aqueles que perderam a vacinação 
como resultado da interrupção do serviço possam receber as vacinas previstas) . Mediante a 
normalização da situação, deve-se fazer uma revisão da política para decidir se a remoção dos limites 
de idade deve ser adotada permanentemente . 

• Qualquer orientação provisória sobre vacinação de recuperação deve ser coordenada de perto com 
outros programas relacionados (por exemplo, programa de Emergências de Saúde da OMS (WHE, 
em inglês), outras ONGs locais ou internacionais etc .) visando garantir que ela seja refletida no 
componente de imunização de qualquer orientação de emergência emitida .

• Esquemas de recuperação e ferramentas de trabalho para trabalhadores da saúde precisarão ser 
desenvolvidos e rapidamente disseminados a nível subnacional e de prestação de serviços, incluindo 
provedores não governamentais (por exemplo setor privado, ONGs, religiosos) .

2.2 Gestão das vacinas e suprimentos

• Durante uma interrupção nos serviços, as cadeias de suprimentos a níveis local, regional, nacional 
e possivelmente internacional podem ser afetadas . O estoque de suprimentos essenciais pode 
ser um desafio, exigindo um remapeamento do estoque, em todos os níveis, e uma redistribuição 
coordenada dos suprimentos assim que os canais de entrega forem reabertos . 

• A situação pode ser mitigada pelas seguintes ações: 
 – estabelecimento e implementação de procedimentos para salvaguardar e maximizar os estoques 

de vacinas no país por meio do gerenciamento robusto de registros de temperatura, indicadores 
de VVM e datas de validade;

 – resposta e responsabilidade por qualquer vacina vencida ou danificada, atrasos nas entregas etc .;
 – monitoramento rigoroso dos estoques de vacinas e suprimentos relacionados, incluindo o 

estoque de emergência recomendado em todos os níveis;
 – adoção da política de frasco multidose34, se ainda não estiver em vigor; 
 – prevenção e aquisição de vacinas e suprimentos relacionados, incluindo qualquer estoque de 

pico antecipado que seja necessário para a vacinação de recuperação de coortes perdidas (veja 
Monitoramento seguir); 

 – revisão da capacidade da cadeia de frio usando as ferramentas existentes (por exemplo avaliação 
específica de funcionalidade da Ferramenta Efetiva de Gestão de Vacinas – Effective Vaccine 
Management Tool 2 .0) para garantir espaço de armazenamento suficiente para as vacinas 
fornecidas para as principais estratégias de recuperação, especialmente quando se destina a uma 
coorte de idade mais ampla;

 – modificação dos programas de distribuição para evitar tensão na cadeia de frio; 
 – no contexto de um grande atraso na entrega da vacina por parte de depósitos internacionais ou 

nacionais, considere aceitar a entrega da vacina com prazo de validade reduzido para 1/3 (por 
exemplo, 12 meses restantes de prazo de validade) e priorizar o uso dessas vacinas seguindo a 
metodologia “primeiro que vence é o primeiro que sai”(FEFO, em inglês);

• Para aliviar os desafios com a cadeia de frio, considere o uso de Cadeia de Temperatura Controlada 
(CTC) ou Condições expandidas de Temperatura Controlada (ECTC, em inglês) para vacinas 
autorizadas para utilização sob essas condições35 .

2.3 Monitoramento da extensão da interrupção

• É importante monitorar a situação o mais de perto possível durante o período de interrupção e 
rastrear indivíduos ou coortes que perderam a oportunidade de vacinação da melhor forma possível 
para informar as estratégias de recuperação . Esse objetivo pode ser alcançado da seguinte forma:

34 Declaração de política da OMS: Multi-dose vial policy (MDVP), Revision 2014 . [Política de frasco multidose (MDVP), revisão 2014 .] 
disponível em : www .who .int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14 .07/en/

35 https://www .who .int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/index3 .html

http://www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
http://www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/index3.html
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 – continuando a monitorar a cobertura vacinal, mantendo a vigilância para doenças 
imunopreveníveis, EAPVs e preocupações com a segurança da vacina, a fim de identificar lacunas, 
desigualdades, grupos e comunidades vulneráveis;

 – mantendo um livro de registro da população com vacinas pendentes, incluindo recém-nascidos 
durante o período de interrupção, com base em registros individuais (registro de imunização em 
papel emitido pela unidade de saúde, arquivos tickler, prontuários eletrônicos de imunização etc .);

 – monitorar, mensalmente e por distrito/município, o acúmulo iminente de pessoas suscetíveis 
para estimar uma população-alvo para esforços intensificados de vacinação de recuperação (veja 
Quadro 5 – Estimando a população-alvo para esforços de vacinação de recuperação);

• Avaliações rápidas de cobertura em áreas que se sabe terem sido particularmente afetadas pela 
disrupção podem ser necessárias para identificar comunidades para a priorização de esforços de 
recuperação .

• Além dos dados de cobertura, a triangulação com dados de vigilância é necessária para realizar 
avaliação de risco abrangente visando ajudar a mapear as necessidades de esforços de recuperação, 
particularmente na decisão sobre a escala e o tipo de estratégias de recuperação necessárias (veja 
Estratégias para a recuperação vacinação após uma interrupção dos serviços, a seguir) . 

• Comunidades conhecidas de alto risco e baixa cobertura (por exemplo, populações deslocadas, 
populações pobres urbanas, remotas/rurais, afetadas por conflitos etc .) devem continuar a ser de 
alta prioridade para a recuperação, dadas as desigualdades existentes e maior risco de surtos .

Quadro 5. Estimando a população-alvo para esforços de vacinação de recuperação 

Além de compilar uma lista baseada nos registros de vacinação individuais, a população-alvo 
para um esforço intensificado de recuperação deve ser monitorada durante todo o período de 
interrupção dos serviços . 

Com base em um gráfico de monitoramento ou outros dados do numerador mensal, compare (A) a 
diferença nas doses cumulativas administradas no ano, até a data, com um dos seguintes dados (B):
• a meta cumulativa, no acumulado do ano, se for confiável, ou
• se a meta não puder ser usada: o número cumulativo equivalente de doses administradas por 

ano até a data no gráfico/tabulação de monitoramento do ano anterior, ou
• se os dados de desempenho do ano passado não forem considerados representativos: o número 

médio de doses administradas para os meses antes da interrupção . 
A diferença entre (A) e (B) pode ser usada como meta estimada que requer recuperação, a ser 
adicionada à população-alvo mensal usual (veja a seguir) . Observe que este método de estimativa 
assume um tamanho de população-alvo relativamente estável, o que pode não ser o caso, 
especialmente dependendo do tipo, da extensão e da causa da interrupção . Usar várias fontes 
de dados disponíveis para estimar e atualizar os denominadores é, portanto, extremamente 
importante também (veja Quadro 3 na Seção 1) .

Modificando a população-alvo 

• Caso a interrupção tenha ocorrido durante um período prolongado, a recuperação de todas as doses 
perdidas levará várias sessões e meses após a retomada dos serviços (por exemplo, uma criança que 
perdeu as consultas de Penta2 e Penta3 vai precisar de duas consultas de recuperação, com intervalo 
de quatro semanas)  .

• A estimativa do número de indivíduos que deixaram de se vacinar deve ser adicionada à população-
alvo mensal combinada para os meses em que se espera uma recuperação intensificada . 

• Essas populações-alvo mais altas devem ser usadas para prever as necessidades de pedidos de 
vacinas e para planejar o número e a frequência das sessões de imunização . 
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Monitorando o sucesso dos esforços de vacinação de recuperação 

• Todas as doses administradas durante a recuperação (seja por meio da prestação de serviços de 
vacinação de rotina ou por meio de uma atividade de IPVR) devem ser comparadas com a população-
alvo modificada (ou seja, com a meta original para aquele período + meta de recuperação) . 

• O registro de doses atrasadas pode ser um desafio para os programas que ainda não têm sistemas de 
monitoramento configurados para capturar as doses administradas fora da faixa etária recomendada 
(veja a Seção 1) . 

• Como o período imediatamente após uma interrupção significativa nos serviços de imunização 
provavelmente não é o momento para introduzir grandes mudanças nos sistemas de informação de 
imunização do país, nesse ínterim será necessário enfatizar a importância de registrar todas as doses 
administradas e datas em que são dadas no registro domiciliar e no registro de imunização, mesmo 
que atualmente não haja um local designado para registrar as doses administradas fora da faixa 
etária no calendário nacional de vacinação . 

 – a prática padrão sugerida para a solução provisória deve ser documentada e amplamente 
compartilhada em todos os nívei; 

 – em alguns casos, a documentação dessas doses em registros domiciliares individuais 
posteriormente validados por meio de uma pesquisa de cobertura pode ser a única maneira 
confiável de permitir a estimativa da cobertura vacinal para o período de interrupção do serviço 
de imunização . 

2.4 Comunicação e participação comunitária 

• Mesmo que os serviços de vacinação de rotina continuem com capacidade reduzida ou mesmo 
depois de retomados, a demanda e a acessibilidade podem permanecer baixas e interrupções 
intermitentes podem continuar a ocorrer por algum tempo . 

• O envolvimento com as comunidades (incluindo a sociedade civil local, organizações não 
governamentais e religiosas, associações profissionais etc .) para ajudar a projetar e implementar 
estratégias de comunicação personalizadas e direcionadas será essencial para restaurar e reconstruir 
a confiança da comunidade nas vacinas e/ou serviços de imunização .

• Se possível, uma pesquisa formativa deve ser conduzida para aprender sobre as necessidades e 
características da população-alvo e identificar os principais motivadores e barreiras enfrentados 
quanto à imunização, a fim de desenhar as estratégias de resposta mais adequadas .

• O monitoramento da mídia tradicional e a escuta digital em plataformas de mídia social 
pode oferecer insights sobre rumores locais e desinformação que podem ajudar a informar o 
desenvolvimento e o direcionamento de mensagens importantes . 

• A comunicação sobre a vacinação de recuperação deve ter como objetivo: 
 – aumentar a conscientização de que os indivíduos ainda são elegíveis para quaisquer vacinações 

que tenham perdido durante a interrupção do serviço e que não devem ter a vacinação negada; 
 – enfatizar que as vacinações administradas tardiamente ainda são seguras e eficazes no 

fornecimento de proteção contra doenças; 
 – garantir que os indivíduos saibam onde e quando os serviços de imunização estão sendo 

fornecidos e que sejam informados sobre quaisquer precauções novas ou adicionais de segurança 
em vigor para a entrega segura dos serviços .

• Veja o Anexo G para uma ferramenta de trabalho com considerações importantes para o 
fortalecimento da aceitação da comunidade e da demanda por vacinação.

• Para mais informações sobre como construir e restaurar a confiança nas vacinas e na vacinação, 
tanto no trabalho em andamento quanto durante/após as crises, consulte a Orientação da OMS 
sobre vacinas e confiança36 .

36 Disponível em: https://www .euro .who .int/ data/assets/pdf_file/0004/329647/Vaccines-and-trust .PDF

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/329647/Vaccines-and-trust.PDF
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/329647/Vaccines-and-trust.PDF
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/329647/Vaccines-and-trust.PDF
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2.5 Estratégias para a vacinação de recuperação após uma interrupção dos 
serviços

• O oferecimento contínuo da vacinação de recuperação por meio do sistema de vacinação de rotina 
é a estratégia menos intensiva em termos de recursos e mais sustentável para garantir que os 
indivíduos sejam capazes de receber as vacinas devidas, especialmente se a interrupção do serviço 
for relativamente curta . 

• Se os serviços de imunização tiverem sido impactados por um período prolongado, provavelmente 
serão necessárias estratégias adicionais para acelerar os esforços de vacinação de recuperação, 
visando alcançar grupos maiores e sanar as lacunas de imunização o mais rápido possível . 

• Dependendo da extensão e duração da interrupção nos serviços de imunização, bem como dos níveis 
de cobertura preexistentes, é provável que múltiplas estratégias sejam necessárias, em combinação 
ou em sequência (veja Quadro 6) .

• Estratégias adicionais de vacinação de recuperação podem incluir: 
 – recuperação intensificada por meio de serviços de vacinação de rotina – por exemplo, chamadas 

de retorno em massa, rastreamento intensificado de faltosos, vacinação assistencial expandida 
etc .; 

 – campanhas de vacinação direcionadas e seletivas (abordagem IPVR) que avaliem quanto à 
elegibilidade e registrem doses individuais;

 – atividades suplementares de imunização (ASI).
• A decisão sobre a estratégia, ou combinação de estratégias, a ser usada para a recuperação 

dependerá de muitos fatores e será muito específica ao contexto .
• Os países devem realizar avaliação de risco, particularmente no que diz respeito à epidemiologia 

local de doenças imunopreveníveis propensas a surtos, aos níveis atuais de imunidade da população 
e à extensão e localização de lacunas de imunidade preexistentes, para determinar as estratégias de 
maior prioridade e áreas-alvo para atividades especializadas de recuperação (veja Quadro 7) .

• O documento de orientação da OMS sobre Vaccination in Acute Humanitarian Emergencies: a 
Framework for Decision Making37 [Vacinação em emergências humanitárias sérias: uma estrutura 
para a tomada de decisão] pode ajudar os países a seguir uma abordagem baseada em evidências 
visando à priorização da administração de imunizações de rotina durante e após uma situação de 
crise prolongada . 

Quadro 6. A escolha de uma estratégia ou estratégias de vacinação de recuperação dependerá de 
muitos fatores: 
• Duração e extensão dos serviços de imunização interrompidos .
• Epidemiologia local de doenças imunopreveníveis propensas a surtos (por exemplo sarampo, 

poliomielite, difteria, febre amarela) . 
• Tamanho e extensão das lacunas de imunidade preexistentes em comunidades mal servidas ou 

avaliação da imunidade geral a nível de população em contextos de baixa cobertura . 
• Datas e faixas etárias das últimas campanhas preventivas planejadas para várias doenças 

imunopreveníveis sujeitas a surtos .
• População-alvo (por exemplo por idade, localidade) que precisar ser recuperada .
• Recursos humanos disponíveis . 
• Estoque de vacinas e suprimentos disponíveis . 

37 Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17 .03-eng .pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
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• Recursos financeiros disponíveis . 
• Disponibilidade de registros domiciliares e/ou registros nominais de imunização . 
• Considerações contextuais locais (por exemplo estação chuvosa, segurança, grandes eventos 

políticos) . 
• Outros detalhes relacionados à causa da interrupção (por exemplo riscos de transmissão 

pandêmica, medidas de distanciamento físico necessárias etc .) . 
Outras considerações:

Oportunidade – O período de tempo para a retomada dos serviços de imunização pode ser difícil 
de definir e pode variar entre os locais . Orientações e estratégias podem precisar de revisão e 
priorização, conforme a evolução da situação . Diferentes estratégias podem ser necessárias para 
diferentes regiões geográficas (abordagem personalizada) . 
Coordenação e integração – Identifique oportunidades para colaborar com outros programas de 
controle de doenças, como poliomielite, malária, febre amarela, outras DTNs etc ., bem como com 
outros setores de serviços de saúde (curativo/tratamento, pré-natal, planejamento familiar etc .) 
Demanda e aceitação – Os comportamentos de busca de saúde serão influenciados pela causa 
da interrupção (por exemplo, medos de pandemia e medidas de distanciamento social, violência/
insegurança graves etc .) e podem impactar negativamente a demanda por e a aceitação de vacinas . 
Essas preocupações devem ser consideradas ao planejar as atividades e durante o treinamento . Para 
ter sucesso, a estratégia ou estratégias selecionadas devem ser convenientes e aceitáveis para a 
comunidade local . 

Quadro 7. Esquema para a tomada de decisão sobre a priorização de estratégias para a entrega de 
vacinas 

Adaptado da OMS Vaccination in Acute Humanitarian Emergencies: a Framework for Decision 
Making38, [Vacinação em emergências humanitárias graves: um esquema de tomada de decisão] 
o esquema a seguir pode ajudar os países a adotarem uma abordagem baseada em evidências 
para priorizar a distribuição de vacinas durante e após uma situação de crise prolongada . Consulte 
o documento com o esquema completo para obter detalhes sobre como conduzir e adaptar cada 
etapa, bem como fatores específicos a serem considerados para cada doença imunoprevenível .

Passo 1: Realizar uma avaliação de risco epidemiológico para cada doença imunoprevenível 
com base em fatores de risco gerais (por exemplo, imunidade da população, carga de doença 
etc .), bem como dos fatores de risco associados à causa da interrupção do serviço (por 
exemplo, conflito grave, pandemia etc .) .
• As planilhas de avaliação de risco para cada doença imunoprevenível estão disponíveis no 

Esquema . Planilhas de exemplo para sarampo e poliomielite estão disponíveis no Anexo H .
Passo 2: Considere cada vacina e sua receptividade para várias estratégias de entrega com 
base nas características da vacina (por exemplo, disponibilidade em quantidades suficientes, 
requisitos da cadeia de frio etc .) e fatores operacionais para a entrega . 
Passo 3: Avalie os fatores contextuais e as necessidades concorrentes (por exemplo, 
considerações éticas, políticas, de segurança, econômicas, logísticas e outras e restrições) . 

Uma ferramenta eletrônica baseada no Esquema foi desenvolvida e está disponível para 
download aqui: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/
vaccination_humanitarian_emergencies/en/
Um curso de e-Learning também foi disponibilizado, em colaboração com a Unicef, e pode ser 
acessado aqui: https://agora .unicef .org/course/info .php?id=13019 

38 Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17 .03-eng .pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccination_humanitarian_emergencies/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccination_humanitarian_emergencies/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccination_humanitarian_emergencies/en/
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=13019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
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Esforços de recuperação intensificados por meio de serviços de vacinação de rotina

• Os microplanos precisarão ser avaliados e revisados, incluindo esforços intensificados para identificar 
os indivíduos que perderam doses, emitindo lembretes e trabalhando com a comunidade para 
encorajar o retorno à unidade de saúde para a recuperação das doses perdidas .

• Estratégias inovadoras, tais como a emissão de chamados em massa para todas as coortes que 
perderam doses durante o período de interrupção pode ajudar nesses esforços . 

 – chamadas em massa podem ser uma estratégia eficaz no caso de falta prolongada de estoque de 
uma ou mais vacinas (por exemplo, implementação de uma chamada em massa para uma coorte 
específica que não pôde ser vacinada devido à falta de estoques a nível nacional para uma vacina 
específica durante um período definido) .

 – essa estratégia requer uma campanha de comunicação ampla e eficaz e o envolvimento ativo 
com as comunidades locais e organizações da sociedade civil para desenvolver estratégias de 
comunicação (por exemplo, ligações telefônicas, mensagens de texto, SMS, televisão, rádio, mídia 
social, pôsteres) visando aumentar a conscientização sobre a vacinação de recuperação .

• O horário de atendimento pode precisar ser estendido ou modificado para acomodar os aumentos 
potenciais no fluxo de pessoas assim que os serviços forem retomados . As considerações para a 
gestão dessa ação incluem:

 – agendamento de consultas para evitar a superlotação (mas ainda é importante permitir que 
aqueles que chegam sem consulta prévia sejam vacinados; 

 – atribuição de horários específicos para determinados grupos populacionais (por exemplo, idosos, 
pessoas com problemas de saúde de base, adolescentes39 etc .) .

• Atividades assistenciais de imunização devem ser expandidas para incluir faixas etárias mais 
amplas visando acompanhar os indivíduos que podem não estar dentro dos grupos-alvo típicos para 
atividades de extensão . 

• Se possível, as atividades assistenciais devem ser planejadas em colaboração com outros programas 
de saúde, a fim de recuperar os indivíduos com um pacote de intervenções de saúde prioritárias de 
uma só vez .

• Se a imunização na escola tiver sido interrompida, o planejamento com o Ministério da Educação e 
as equipes das escolas devem ser iniciados para reiniciar as atividades o mais rápido possível, e os 
cuidadores devem ser notificados . 

 – se uma série vacinal estiver interrompida, ainda é seguro e eficaz administrar essas vacinas a 
crianças e adolescentes, conforme necessário, mesmo que o intervalo entre as doses seja maior 
do que o indicado no calendário nacional de vacinaçã;

 – a imunização na escola também pode ser usada como oportunidade para verificar se há outras 
doses perdidas e facilitar a vacinação de recuperação (seja fornecendo doses de outros antígenos 
não recebidos junto com as vacinas rotineiramente aplicadas na escola, ou encaminhando para 
uma unidade de saúde) .

• Se não existir plataforma de imunização escolar ou verificação de vacinação na escola atualmente, 
considere se tal plataforma pode ser implementada como estratégia para sanar rapidamente as 
lacunas de imunidade nessas faixas etárias (veja Seção 1):

 – por exemplo, após o retorno às aulas, as unidades de saúde e escolas locais devem organizar 
dias específicos em que os alunos tragam seus registros domiciliares para a escola, para que 
os trabalhadores da saúde possam determinar a elegibilidade à vacina . Os trabalhadores da 
saúde podem vacinar os alunos na escola ou encaminhá-los à unidade de saúde local para 
acompanhamento . 

Campanhas de vacinação direcionadas e seletivas (abordagem IPVR) que rastreiam o histórico de 
vacinação e registram as doses administradas como vacinação de rotina

39 As lições da prestação de serviços de saúde simpáticas aos adolescentes indicam que a aceitação do serviço é menor se for 
esperado que façam fila com mães e bebês; também durante os surtos, essa faixa etária pode ser um vetor de alto risco para 
outras faixas etárias . 
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• Se houver recursos disponíveis, os países podem optar por realizar a vacinação em massa, 
direcionada e seletiva (semelhante a uma abordagem IPVR), visando fornecer oportunidades mais 
intensivas e em grande escala para recuperar as vacinações perdidas . 

O número de atividades intensificadas a serem realizadas deve se basear na duração e extensão 
da interrupção do serviço de imunização . Por exemplo, várias rodadas de alcance assistencial 
intensificado podem ser necessárias em intervalos de quatro semanas para fornecer oportunidades 
de recuperação em doses múltiplas em uma série vacinal .

Consulte a Seção 1 e o Anexo F para obter mais detalhes sobre a IPVR, incluindo uma comparação das 
principais características da IPVR x ASI .

Atividades suplementares de imunização – ASI 

• Se houver maior urgência para vacinar um grande número de indivíduos suscetíveis com antígenos 
específicos, as ASI não seletivas podem ser consideradas40 .

• As ASI permitem a vacinação de um grande número de indivíduos, independentemente de seu 
histórico de vacinação, vacinando todos dentro de uma faixa etária alvo . Dado seu escopo e 
velocidade, as ASI frequentemente limitam o número de antígenos e intervenções adicionais 
oferecidas .

• As doses de vacina administradas durante as ASI são consideradas “complementares” em vez de 
“de rotina” e não são registradas e notificadas como parte da cobertura vacinal administrativa de 
rotina41 . Elas podem, entretanto, ser anotadas em registros domiciliares individuais ou em carteiras 
específicos para ASI como uma dose suplementar . 

• Em países onde as campanhas preventivas já são planejadas e conduzidas em intervalos regulares, 
essas oportunidades devem ser aproveitadas para ajudar na recuperação na medida do possível 
(por exemplo, ajustando as faixas etárias conforme o necessário devido à extensão da interrupção, 
integrando vários antígenos e/ou outras intervenções de saúde, como vitamina A, vermifugação e 
mosquiteiros tratados com inseticida etc .) . 

• Embora a integração deva ser promovida sempre que possível, a viabilidade deve ser 
cuidadosamente avaliada, pois intervenções adicionais podem aumentar significativamente 
o tamanho do público, aumentar o tempo de implementação e exigir treinamento e recursos 
adicionais . 

• Além disso, deve-se levar em consideração a viabilidade programática de distribuição de vários 
antígenos em uma ASI não seletiva em comparação com a realização de uma campanha em massa 
seletiva (estilo IPVR), conforme descrito anteriormente, incluindo o registro de doses como doses de 
rotina ou suplementares . 

• Com qualquer campanha de vacinação em grande escala, deve-se prestar atenção adequada à gestão 
de resíduos . A OMS publicou novas orientações sobre tecnologias para o tratamento adequado de 
resíduos infecciosos e perfurocortantes em unidades de saúde42, enfatizando o uso preferencial de 
tecnologias de tratamento (incineração de alta temperatura, autoclavagem, micro-ondas) em vez de 
incineração não controlada (que só deve ser usada como último recurso) .

40 Para mais informações sobre o planejamento e implementação de ASI, consulte a OMS . Planning and implementing high-
quality Supplementary Immunization Activities for injectable vaccines, disponível em: [Planejando e implementando atividades 
suplementares de imunização de alta qualidade para vacinas injetáveis] https://www .who .int/immunization/diseases/measles/
SIA-Field- Guide .pdf

41 Consulte a nota de orientação da OMS/Unicef sobre os critérios para determinar se uma determinada vacinação é uma dose 
de rotina ou suplementar: https://www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_
vaccination_doses_oct_10_ 2011 .pdf

42 OMS . Visão geral das tecnologias para o tratamento de resíduos infecciosos e perfurocortantes em unidades de saúde . Disponível 
em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng .pdf

https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/guidance_note_on_vaccination_doses_oct_10_2011.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf
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Quadro 8. Considerações especiais no contexto da COVID-19:
• A OMS pulicou os Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic43 

[Princípios orientadores para atividades de imunização durante a pandemia de COVID-19] 
visando apoiar a tomada de decisão sobre a prestação de serviços de imunização enquanto a 
pandemia continua . 

• É provável que o distanciamento físico e as medidas de proteção para reduzir a transmissão e 
garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores da saúde e dos indivíduos ainda permaneçam 
por algum tempo, incluindo a possibilidade de lockdowns periódicos . Isso deve ser considerado 
além dos outros fatores contextuais listados no Quadro 6 ao decidir sobre as estratégias de 
recuperação adequadas . 

• A disponibilidade de trabalhadores da saúde para prestar serviços essenciais, incluindo 
imunização, pode ser limitada . Consulte a orientação da OMS sobre Maintaining essential health 
services: operational guidance for the COVID-19 context44 [Manutenção de serviços essenciais 
de saúde: orientação operacional no contexto da COVID-19] para obter mais informações sobre 
a avaliação rápida e otimização da capacidade da força de trabalho de saúde .

• Considerações especiais para a configuração do local de vacinação, espaçar clientes (por 
exemplo, por meio de agendamento), prolongar a duração da atividade e manter boas práticas 
quanto à infecção, à p revenção e ao controle (PCI), incluindo triagem para excluir clientes/
cuidadores potencialmente infectados e o uso do equipamento de proteção individual (EPI) 
recomendado, medidas que devem ser seguidas, conforme detalhado na orientação existente 
da OMS relacionada à COVID-1945 .

• As atividades assistenciais podem precisar ser expandidas ou modificadas, a fim de levar os 
serviços a algum lugar no qual as comunidades possam se sentir mais confortáveis ou seguras, e 
longe da unidade de saúde: 

 – locais alternativos, como farmácias, supermercados, mercados ao ar livre, recintos ou 
instalações desportivos, bancos, escolas e creches, igrejas e mesquitas etc .; 

 – estratégias inovadoras, como estações de imunização “drive-thru”46; 
 – atividades de imunização de porta em porta podem ser possíveis (se medidas de segurança 

adequadas puderem ser mantidas) .
• A OMS também publicou um Framework for decision-making: [Esquema para a tomada de 

decisão:] Implementation of mass vaccination campaigns in the context of the COVID-19 
pandemic47 . [Implementação de campanhas de vacinação em massa no contexto da pandemia 
de COVID-19] . Essa orientação técnica delineia um esquema para a tomada de decisão no 
que tange a realização de campanhas de vacinação em massa, oferece princípios a serem 
considerados ao deliberar sobre a implementação de campanhas de vacinação em massa, 
e detalha os riscos e benefícios da realização de campanhas de vacinação no contexto da 
COVID-19 .

43 OMS . Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic . [Princípios orientadores para atividades de 
imunização durante a pandemia de COVID-19 .] Interim Guidance . [Orientação Provisória] 26 de março de 2020: https://apps .who .
int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020 .1-eng .pdf; Immunization in the context 
of Covid-19 pandemic, Frequently Asked Questions: [Imunização no contexto da pandemia de Covid-19, perguntas frequentes:] 
https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020 .1-eng .pdf 

44 Disponível em: https://www .who .int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health- 
services-during-an-outbreak

45 A orientação técnica mais recente da OMS sobre prevenção e controle de infecções/WASH no contexo da COVID-19 
está disponível em: https://www .who .int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
infection-prevention-and-control 

46 Por exemplo, muitos países da Região das Américas implementaram soluções criativas para continuar a vacinar populações em 
risco durante a pandemia de COVID-19: https://www .paho .org/bra/index .php?option=com_content&ver = artigo&id = 6152: 
opas-pede-que-paises-mantenham- programas-de-vacinação-durante-pandemia-de-covid-19&Itemid = 820 

47 https://www .who .int/publications-detail/framework-for-decision-making-implementation-of-mass-vaccination-campaigns- in-
the-context-of-covid-19
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf
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https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
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https://www.who.int/publications-detail/framework-for-decision-making-implementation-of-mass-vaccination-campaigns-in-the-context-of-covid-19
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• As medidas de precaução necessárias para o alcance dos esforços assistenciais de vacinação 
de rotina, bem como para a operação de campanhas durante a COVID-19, adicionarão outros 
custos por dose administrada: as análises estimam que medidas de proteção e mudanças 
operacionais combinadas podem aumentar o custo operacional de distribuição de vacinas por 
meio do alcance assistencial em 20 a 129%,48 e os custos operacionais da campanha em 49 a 
154%49 . Veja a nota de rodapé para detalhes .

• Os custos adicionais a serem orçados podem incluir: 
 – estações de lavagem das mãos, desinfetante para as mãos .
 – EPI (máscaras, luvas, óculos) . 
 – controladores de multidão . 
 – termômetros e triagem de temperatura . 
 – diárias adicionais para datas e horários estendidos .
 – maior mobilização social e transporte . 

48 Uma análise que avalia as mudanças no custo de entrega de imunização por meio de programas assistenciais na Tanzânia e 
na Indonésia estimou que a instalação de estações de lavagem de mãos e desinfetante para as mãos em locais de contato 
poderia aumentar o custo de entrega por dose em 11 a 14%, ao acrescentar os EPIs (máscara , luvas, óculos de proteção) em 
45 a 61%, um adicional de 9% se incluir um controlador de multidão, e até 42% para funcionários adicionais com termômetros 
infravermelhos . Se a cobertura na unidade cair em 50%, o custo do aumento do alcance assistencial para compensar a queda 
pode somar outros 11% por dose . Veja Thinkwell . The cost of routine immunization outreach in the context of COVID-19: 
estimates from Tanzania and Indonesia . Disponível em: https://thinkwell .global/wp-content/uploads/2020/07/Cost-of-outreach- 
vacination-in-the-context-of-COVID-19-20-July-2020 .pdf 

49 Uma análise usando dados de dez estudos de custos de campanha para calcular o custo adicional de mudanças operacionais 
potenciais devido à COVID-19 estimou que os custos operacionais de uma campanha poderiam aumentar em 5% ao adicionar 
estações de lavagem das mãos, 9 a 20% ao acrescentar EPIs, 10 a 26% ao incluir controladores de multidão para gerenciar 
o distanciamento físico e triagem, 8 a 32% devido a diárias adicionais associadas à extensão da campanha, e de 10 a 40% 
quando certos aspectos operacionais da campanha (como mobilização social e transporte ) são aumentados . Veja Thinkwell . 
Immunization campaigns during the COVID-19 pandemic: a rapid analysis of the additional operational cost . Disponível em: 
https://thinkwell .global/wp- content / uploads / 2020/05 / COVID-19-impact-on-campaigns-9-June-2020 .pdf 

https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/07/Cost-of-outreach-vaccination-in-the-context-of-COVID-19-20-July-2020.pdf
https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/07/Cost-of-outreach-vaccination-in-the-context-of-COVID-19-20-July-2020.pdf
https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-impact-on-campaigns-9-June-2020.pdf
https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-impact-on-campaigns-9-June-2020.pdf
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Anexo A. Elaboração de esquemas de vacinação de recuperação

Cada país deve ter um esquema de vacinação de recuperação elaborado de acordo com o calendário 
nacional de vacinação, que cumpra quaisquer requisitos de idade superior ou inferior, conforme o 
determinado pela política nacional de imunização . Os Nitags devem ser envolvidos no processo de 
desenvolvimento de um esquema de vacinação de recuperação assim que possível .

Os esquemas de vacinação de recuperação podem ser planejados de várias maneiras e, como 
os programas e esquemas de imunização variam consideravelmente entre os países (e às vezes 
nacionalmente), não é possível recomendar um esquema de recuperação “genérico” .

Veja a Tabela A2 para uma versão simplificada das WHO Recommendations for Interrupted or Delayed 
Routine Immunization . [Recomendações da OMS para interrupções ou atrasos nas imunizações de 
rotina] .

Exemplos de esquemas de recuperação que ilustram a variação nas abordagens de planejamento 
podem ser encontrados50 a seguir:

 – Austrália 
 – Canadá (Ontário, Manitoba) 
 – Emirados Árabes Unidos (Dubai) 
 – Índia (esquema, ferramenta de trabalho)
 – Malásia 
 – África do Sul (setor privado) 
 – Tailândia
 – Estados Unidos da América – Centros para Controle e Prevenção de Doenças 

Esquemas de recuperação também podem ser planejados para antígenos específicos . Veja o exemplo 
na Tabela 1 . Outros exemplos de esquemas de recuperação para antígenos específicos estão disponíveis 
aqui: Ontário, EUA – CDC . 

Esquemas de recuperação também podem ser criados para atender às necessidades de populações-
alvo específicas (por exemplo, refugiados ou populações migrantes) que podem ter perdido uma ou 
mais vacinas no esquema de imunização local . Veja, por exemplo, Australia’s Guidelines for Catch-up 
Immunization in Refugees . [Orientações da Austrália para vacinação de recuperação em refugiados]

Tabela A1. Esquema de vacinação de recuperação para vacina contendo toxoide do tétano (TTCV) para 
indivíduos não vacinados anteriormente >1 ano de idade51

Intervalo mínimo da dose mais recente administrada 

N.º da dose
Vacina 
(idade adequada

1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 5ª dose

1 a 4 anos: DTwP, DTaP ou DT 

Assim que 
possível

Pelo menos 4 
semanas após a 

1ª dose

Pelo menos 6 
meses após a 2ª 

dose

Pelo menos 1 
ano após a 3ª 

dose

Pelo menos 1 
ano após a 4ª 

dose
4 a 7 anos: DTwP, DTaP, Td, ou DT

>7 anos: Td ou TdaP 

50 Esses e outros exemplos também estão disponíveis na Tech-net – link a ser inserido 
51 OMS . Protecting all against tetanus: Guide to sustaining maternal and neonatal tetanus elimination (MNTE) and broadening 

tetanus protection for all populations . [Protegendo todos contra o tétano: Guia para manter a eliminação do tétano materno e 
neonatal (MNTE) e ampliar a proteção contra o tétano para todas as populações] .

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://immunisationhandbook.health.gov.au/catch-up-vaccination
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/not.html
https://www.dha.gov.ae/Documents/HRD/Immunization Guidelines.pdf
https://www.faythclinic.com/pediatric-health-services/immunizations-vaccines/
http://www.immunizationbasics.jsi.com/Docs/India immunization schedule tool with text.pdf
http://www.myhealth.gov.my/en/immunisation-schedule/
http://www.paediatrics.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/38/Immunisation_MIMS Handbook 2014.pdf
https://www.technet-21.org/en/library/main/5291-example-of-vaccination-calendar-from-thailand
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html
https://www.rch.org.au/immigranthealth/clinical/Catchup_immunisation_in_refugees/
https://www.rch.org.au/immigranthealth/clinical/Catchup_immunisation_in_refugees/
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Tabela A2. Recomendações da OMS para vacinação de rotina interrompida ou em atraso – tabela simplificadaa

Antígeno Idade mínima da 
primeira dose

Doses na série primária (intervalo 
mínimo entre doses) Série primária interrompida

Doses para quem começa a vacinação tardiamente Reforço
Se ≤ 12 meses de Idade Se > 12 meses de idade

BCG Assim que possível após 
o nascimento

1 dose NA 1 dose 1 dose Não recomendado 

Hepatite B Assim que possível
após o nascimento (<24h)

Dose ao nascer <24 horas mais 2 a 3 
doses com DTPCV (4 semanas) 

Retomar sem 
repetir a dose anterior

3 doses 3 doses Não recomendado 

Poliomielite VOPb + VIP 6 semanas
(ver nota de rodapé para 
dose ao nascer)b

4 doses (dose de VIP a ser 
administrada com dose de VOPb às 
14 semanas de idade) (4 semanas) 

Retomar sem repetir a dose 
anterior 

4 doses (VIP a ser 
administrada com a
1ª dose de VOPb) 

4 doses (VIP a ser administrada 
com a 1ª dose de VOPb)

Não recomendado 

VIP / VOPb 
Sequencial 

8 semanas (1ª VIP) 1 a 2 doses VIP e 2 doses 
VOPb (4 semanas) 

Retomar sem repetir a dose 
anterior 

1 a 2 doses VIP e 2 doses 
de VOPb

1 a 2 doses VIP e 2 doses de 
VOPb

Não recomendado 

VIP 8 semanas 3 doses (4 semanas) Retomar sem repetir a dose 
anterior 

3 doses 3 doses Se a série primária começar < 2 meses de 
idade, reforço a ser dado pelo menos 6 meses 
após a última dose 

Vacina contendo DTP (DTPCV) 6 semanas 3 doses (4 semanas) Retomar sem repetir a dose 
anterior 

3 doses 3 doses com intervalo de pelo 
menos 4 semanas entre a 1ª e a 2ª 
dose, e pelo menos 6 meses entre 
a 2ª e a 3ª dose.
(Se > 7 anos use apenas a vacina
contendo Pa)

3 reforços: 12 a 23 meses (vacina contendo 
DTP); 4 a 7 anos (vacina contendo dT/DT; e 9 a 
15 anos (contendo dT) 
(Se > 7 anos, use apenas a vacina contendo 
Pa).

Pneumocócica (Conjugada) 
(VPC)

6 semanas 3 doses (3p+0) com DTVPC (4 
semanas) ou 2 doses (2p+1) (8 
semanas)

Retomar sem repetir a dose 
anterior 

2 a 3 doses 1 a 5 anos em alto risco: 2 doses Reforçar entre os 9 e 18 meses se seguir um 
esquema de 2 doses. 
Outro reforço se for HIV+ ou prematuro
recém-nascido. 

Rotavírus 6 semanas 2 ou 3 dependendo do produto Retomar sem 
repetir a dose anterior

2 ou 3 dependendo do
produto

>24 meses benefício 
limitado

Não recomendado 

Vacina contendo sarampo 
(SCR) 

9 ou 12 meses 
(6 meses min, veja
nota de rodapé)c 

2 doses (4 semanas) Retomar sem repetir a dose 
anterior 

2 doses 2 doses Não recomendado 

Rubéola 9 ou 12 meses 1 dose com SCR NA 1 dose 1 dose Não recomendado 
Vacina contra o papilomavírus 
humano (HPV) 

Assim que possível a 
partir dos 9 anos de idade 

Se iniciou <15 anos, 2 doses 
(5 meses)

Retomar sem repetir a dose 
anterior 
Sem intervalo máximo. 

NA 9 a 14 anos: 2 doses Não recomendado 

Se iniciou ≥15 anos, 3 doses (1 mês 
para a 2ª dose, 4 meses para a 3ª 
dose)

Retomar sem repetir a dose 
anterior 
Sem intervalo máximo. 

≥15 anos: 3 doses

a Consulte a versão completa da Tabela 3 para detalhes adicionais e recomendações para certas regiões e populações de alto risco: https://www .who .int/immunization/policy/Immunization_routine_
table3 .pdf 

b Em países endêmicos de pólio e em países com alto risco de importação e subsequente disseminação do poliovírus, a OMS recomenda uma dose de VOPb (“VOPb0”) ao nascer, seguida por uma série 
primária de três doses de VOPb e pelo menos uma dose de VIP . 

c Em certas situações, a SCR pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade . Esta dose deve ser considerada uma dose zero (“SCR0”) e duas doses subsequentes (SCR1 e SCR2) ainda devem ser 
fornecidas de acordo com o esquema nacional .

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
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Anexo B. Intervalos mínimos entre as doses em uma série vacinal

O Intervalo mínimo é o menor período de tempo permitido entre as doses para vacinas que requeiram 
múltiplas doses a fim de fornecer uma resposta imunológica adequada . Se o intervalo entre as doses for 
menor que o intervalo mínimo, a segunda dose recebida pode não ser eficaz . 

Consulte a OMS recommendations for interrupted or delayed immunization [recomendações para 
imunização interrompida ou em atraso] para desenvolver um esquema de vacinação de recuperação 
e ferramentas de trabalho que ajude os trabalhadores da saúde na avaliação da elegibilidade para a 
vacinação quando um indivíduo perdeu ou atrasou as doses . 

Antígeno Idade mínima 
da primeira 
dose 

Intervalo 
mínimo entre as 
doses 1 e 2 

Intervalo 
mínimo entre as 
doses 2 e 3 

Intervalo 
mínimo entre as 
doses 3 e 4 

Comentários 

BCG Ao nascer Administre na primeira oportunidade após o 
nascimento 

Dose de 
hepatite B ao 
nascer

Ao nascer Administre na primeira oportunidade após o 
nascimento, até ser elegível para a primeira dose de 
HepB1 ou vacina combinada 

Hepatite B 
(excluindo dose 
ao nascer) 

6 semanas 4 semanas 4 semanas

Vacina 
contendo DTP 

6 semanas 4 semanas 4 semanas
(Se >1 ano, 
deixe pelo 
menos 6 meses 
entre a dose 2 
e a 3)

6 meses 
(e >1 ano de 
idade) 

Se >7 anos, usar apenas a vacina contendo Pa; Se 
>7 anos, usar vacina contendo dT 
Um total de 6 doses de vacinas contendo dT/DT, 
intervalo mínimo de 6 meses. 
Se a vacinação dT for iniciada durante a adolescência 
ou idade adulta, apenas 5 doses são necessárias. 

Hib* 6 semanas 4 semanas 4 semanas Se >1 ano, apenas 1 dose é necessária. 
Não recomendado para >5 anos, se saudável. 

VOP da 
poliomielite 
(excluindo dose 
ao nascer)*

6 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas

Polio VIP* 8 semanas 4 semanas 4 semanas Para esquemas com IPV apenas, se a primeira dose 
for administrada
<2 meses, um reforço deve ser administrado pelo 
menos 6 meses após a última dose. 

Rotavírus 6 semanas 4 semanas 4 semanas
(se estiver 
usando um 
esquema de 3 
doses) 

Não recomendado >2 anos. 

VPC* 6 semanas 4 semanas 4 semanas Se tiver de 1 a 5 anos, apenas 2 doses necessárias. 

SR ou SCR 9 meses 
(6 meses, veja 
comentários)

4 semanas
(e >1 ano de 
idade, para 2ª 

dose)

Em certos casos, uma dose suplementar da vacina 
contra o sarampo pode ser administrada logo aos 
6 meses de idade. Qualquer dose administrada <9 
meses deve ser registrada como SCR0. Duas doses 
subsequentes são necessárias. 

HPV 9 anos 
(se iniciado 
≥15 anos, veja 
comentários)

5 meses Se a série for iniciada ≥15 anos de idade, são 
necessárias 3 doses (intervalo mínimo de 1 mês entre 
a 1ª e a 2ª dose; 4 meses entre a 2ª e a 3ª dose)

*Esquemas alternativos disponíveis . Consulte OMS recommendations for interrupted or delayed immunization [recomendações para imunização interrompida ou em 
atraso] para detalhes adicionais e para outros antígenos não listados acima .

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
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Anexo C. Modelos de ferramentas de trabalho para a vacinação de recuperação

As ferramentas de trabalho a seguir são exemplos ilustrativos, a serem adaptados de acordo com os 
calendários nacionais de vacinação e as políticas de vacinação de recuperação . Exemplos adicionais de 
ferramentas de trabalho para adaptação estão disponíveis na Tech-net (link a ser inserido) . 

Alguns países desenvolveram aplicativos on-line, para o computador ou telefone celular, visando 
ajudar os trabalhadores da saúde a calcular a elegibilidade para a recuperação e responder a perguntas 
frequentes sobre esquemas de vacinação e de vacinação de recuperação .

Exemplos dessas ferramentas baseadas na internet incluem: 

• The National Immunisation Catch-up Calculator (NICC) [Calculadora nacional de vacinação de 
recuperação] desenvolvida pelo Ministério da Saúde da Austrália, disponível aqui: https://
immunisationhandbook .health .gov .au/catch-up- calculator/calculator

• Catchup Ghana, um aplicativo para auxiliar na construção de esquemas de vacinação, disponível 
aqui: https://play .google .com/store/apps/details?id=com .ghs .catchupgh

• A Childhood Vaccine Assessment Tool [Ferramenta de avaliação de vacinação infantil], desenvolvida 
pelo CDC dos EUA, está disponível aqui: https://www2a .cdc .gov/vaccines/childquiz/ 

https://immunisationhandbook.health.gov.au/catch-up-calculator/calculator
https://immunisationhandbook.health.gov.au/catch-up-calculator/calculator
https://immunisationhandbook.health.gov.au/catch-up-calculator/calculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghs.catchupgh
https://www2a.cdc.gov/vaccines/childquiz/
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Quais vacinas podem ser administradas hoje? 

Disponível em:

www .who .int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL_Catchup_Job_Aid .pdf 

Instruções

Passo 1: Elogie o pai ou responsável por trazer seu filho para a vacinação hoje.  
Descubra no registro de imunização da criança ou do cuidador:
1. Quantos anos a criança tem hoje?
2. Quais vacinas a criança já recebeu? 
(Verifique o registro domiciliar ou registro infantil). 

Passo 2: Use o quadro à direita para decidir o que ministrar. A criança já deveria ter 
recebido todas as vacinas devidas até a idade atual.  Se estão faltando 
doses, não é tarde demais.  Administrar as vacinas para as quais são 
elegíveis, respeitando o espaçamento necessário (ver coluna da extrema 
direita). 

Passo 3: Lembre ao cuidador quando deve trazer a criança de volta para as 
doses subsequentes devidas.  Aproveite para enfatizar a importância de 
receber a série completa de vacinas para que a criança esteja totalmente 
protegida. 

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL_Catchup_Job_Aid.pdf
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QUANDO 
MINISTRAR

QUANDO NÃO
MINISTRAR

HepB BD: Assim que 
possível após o 
nascimento, de 
preferência dentro de 24 
horas e até 6 semanas
BCG: Assim que 
possível após o 
nascimento

HepB BD: Não 
depois de 6 semanas 

Às 6 semanas (ou 
assim que possível 
depois disso) 

RV1: Não depois dos 
2 anos de idade 

RV2: Não depois dos 
2 anos de idade 

RV3: Não depois dos 
2 anos de idade 

Às 10 semanas (ou o 
mais rápido possível 
depois disso) e pelo 
menos 4 semanas 
após a dose 1

Às 14 semanas (ou o 
mais rápido possível 
depois disso), e pelo 
menos 4 semanas 
após a dose 2 

Aos 9 meses (ou 
assim que possível 
depois disso) 

Aos 18 meses (ou o 
mais rápido possível 
depois disso) e pelo 
menos 4 semanas a 
partir da dose 
anterior

VMC2: Não antes de 
4 semanas desde a 
VMC1

DTP4: Não antes de 
4 semanas desde a 
Penta3

MenA: Não antes 
dos 9 meses de 
idade (exceto 
quando indicado)

Não antes de 
decorridas 4 
semanas desde a 
dose anterior 

Não antes de 
decorridas 4 
semanas desde a 
dose anterior 

Não antes dos 9 
meses de idade 
(exceto quando 
indicado)

QUAIS VACINAS PODEM SER ADMINISTRADAS HOJE?  
Use este grá�co para determinar qual vacina deve ser dada a uma criança a partir de uma idade especí�ca. 

“É melhor vacinar mais tarde do que nunca!” 

HepB 
BD BCG

VOP
1

VPC
1

Penta
1

RV
1

VOP
2

VPC
2

Penta
2

RV
2

VOP
3

VPC
3

Penta
3

RV
3

VIP

VMC
1

VMC
2

DTP4
(or Penta) MenA

2 ANOS

9 SEMANAS

18 SEMANAS

10 SEMANAS

14 SEMANAS

AO NASCER

6 SEMANAS

Mesmo que tenha se passado muito tempo entre as doses, não há necessidade de reiniciar a série desde o começo.
Não há limite máximo de idade para a maioria das vacinas (exceto rotavírus <2 anos e a dose para hepatite B ao nascer <6 semanas)
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Anexo D. Planilha de vacinação de recuperação para a determinação de 
elegibilidadea

Planilhas como essa podem ser uma ferramenta útil para ajudar os trabalhadores da saúde avaliar para 
quais doses um indivíduo está elegível no momento de uma consulta e quando as doses subsequentes 
serão necessárias (para comunicar isso ao cuidador ou indivíduo) . 

Nome:

Data desta avaliação: 

Data de nascimento: 

Idade nesta avaliação: 

Vacina 
Número de 
doses recebidas 
e data para cada 

Número 
de doses 
necessárias na 
idade atual 

Número da dose 
prevista agora

Doses adicionais 
necessárias 
(intervalo ou 
data) 

Comentários 

A ser preenchido 
baseado em 
limites nacionais 
à imunização 
Esquema

Anote aqui se em 
idade superior se 
aplicam (p. ex., 
otavírus)

Faça uma fotocópia ou tire uma foto da seção abaixo e forneça ao indivíduo (cópia impressa ou envie via SMS/chat/e-mail):

Consultas de vacinação de recuperação

Data Vacinas e dose números Intervalo para a próxima dose 
(se necessário) Comentários 

a Adaptado do Australian Immunization Handbook, desenvolvido pelo Ministério da Saúde da Austrália, disponível online: https://
immunisationhandbook .health .gov .au/resources/handbook- tabelas / recurso-catch-up-worksheet-for-children

https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-tables/resource-catch-up-worksheet-for-children
https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-tables/resource-catch-up-worksheet-for-children
https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-tables/resource-catch-up-worksheet-for-children
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Anexo E. Planilhas de cálculo para as vacinações infantis de rotina – exemplo 1

A planilha de cálculo a seguir fornece um exemplo de projeto que permite aos trabalhadores da saúde 
registrar as vacinações de recuperação administradas sem restringir o registro a um limite máximo de 
idade .

Dependendo dos objetivos do programa quanto ao cálculo da cobertura, projetos alternativos podem 
remover totalmente determinadas faixas etárias .

Data:  Região:  Distrito:  Unidade de saúde:  

Estratégia de entrega do serviço:    fixo     assistencial    móvel Localização  

ANTÍGENOS/
ITENS 0 a 11 MESES TOTAL 12 MESES OU MAIS TOTAL TOTAL 

VACINADO 

BCG

Hep B BD 

VOP 0

VOP 1

VOP 2

VOP 3

VIP

Penta 1

Penta 2

Penta 3

Rota 1

Rota 2

Rota 3*

VPC 1

VPC 2

VPC 3

S/SR 1

S/SR 2

DTP4/Outro*

Vitamina A 

Rede inseticida de 
longa duração* 

*dependendo das prioridades nacionais de saúde e esquema de serviços
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Planilhas de cálculo para as vacinações infantis de rotina – exemplo 2

A planilha de cálculo abaixo fornece um exemplo de projeto que permite aos trabalhadores da saúde 
registrar as vacinações de recuperação administradas sem restringir o registro a um limite máximo de 
idade .

Dependendo dos objetivos do programa para calcular a cobertura, projetos alternativos podem remover 
totalmente determinadas faixa etárias .

Data:  Região:  Distrito:  Unidade de saúde:  

Estratégia de entrega do serviço:    fixo     assistencial    móvel Localização  

Antígenos/
itens 0 A 11 meses Total 12 Meses ou mais Total 24 Meses ou mais Total Total 

vacinado 

BCG

Hep B BD 

VOP 0

VOP 1

VOP 2

VOP 3

VIP

Penta 1

Penta 2

Penta 3

Rota 1

Rota 2

Rota 3*

VPC 1

VPC 2

VPC 3

S/SR 1

S/SR 2

DTP4/
Outro*

Vitamina A 

Rede 
inseticida 
de longa 
duração* 

*dependendo das prioridades nacionais de saúde e esquema de serviços
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Anexo F. Intensificação periódica da vacinação de rotina: visão geral

A nota a seguir foi desenvolvida em outubro de 2018 por um grupo de trabalho ad-hoc sobre IPVRa.

Sobre a IPVR

A intensificação periódica da vacinação de rotina (IPVR) é um termo genérico para descrever um 
espectro de atividades intermitentes com limitações de tempo usadas para administrar as vacinações 
de rotina em populações subvacinadas e/ou aumentar a conscientização sobre os benefícios da 
vacinação . Atividades de exemplificação da IPVR incluem Dias de Saúde Infantil, Semanas de Saúde 
Infantil e Semanas Nacionais de Vacinação (Tabela F1) . Historicamente, uma IPVR que incluía a entrega 
de vacinas também incluía a entrega de outras intervenções importantes de saúde materno-infantil, 
como suplementação de vitamina A, mosquiteiros e comprimidos de vermífugo . As IPVRs ganharam 
popularidade na década de 2000, muitas vezes aproveitando as atividades de suplementação de 
vitamina A generalizadas, para melhorar a cobertura vacinal em populações subvacinadas e aumentar 
a conscientização e o apoio aos serviços de vacinação . Geralmente, as metas de vacinação por meio da 
IPVR não estão definidas e sua contribuição para a cobertura vacinal de rotina não foram avaliadas . As 
IPVRs geralmente não são elaboradas para abordar ou resolver as causas subjacentes da subvacinação, 
mas para complementar os esforços para alcançar a população não alcançada . 

Por definição, as doses de vacina fornecidas durante uma atividade de IPVR são consideradas de rotina, 
em vez de suplementares . Isso significa que os trabalhadores da saúde devem rastrear as crianças para 
elegibilidade com base na idade e no histórico de imunização, e que as doses administradas devem ser 
registradas nas carteiras e nos registros de vacinação, devem ser notificadas como parte das estimativas 
de cobertura anual geradas pelos países e enviadas como parte do processo de Formulário de Relatório 
Conjunto da OMS/UNICEF .

Objetivos gerais e atividades

Uma IPVR geralmente inclui um ou ambos objetivos e atividades específicas de vacinação a seguir: 

1 . Entrega direcionada de todas as vacinações recomendadas como rotina ou selecionadas para 
populações subvacinadas dentro da faixa etária usual estipulada pelo programa nacional de 
imunização para serviços de vacinação de rotina . Fundamentalmente, essa é uma oportunidade 
de recuperação para crianças ou população-alvo elegível, que são o grupo-alvo usual para os 
serviços de vacinação de rotina, mas que perderam a oportunidade de vacinação ou não foram 
adequadamente atendidos durante o ano .

2 . Mobilização social em toda a comunidade e as atividades de defesa de direitos quanto aos 
benefícios e à disponibilidade de serviços da vacinação de rotina . Essas atividades normalmente 
têm como objetivo alcançar os pais de crianças pequenas, o público em geral visando aumentar a 
consciência positiva sobre os serviços de vacinação e os tomadores de decisão para promover os 
recursos e aumentar a visibilidade da vacinação de rotina .

Abordagem geralb 

Atividade de entrega direcionada 

Idealmente, na primeira etapa da atividade de IPVR direcionada que envolve a prestação de serviços, a 
equipe do sistema de saúde analisa o desempenho recente da vacinação e os dados de vigilância para 

a Drafting led by Fields R, Kretsinger K, Mirza I, Sodha S, Wallace A .
b Conforme descrito pela OMS. Periodic Intensification of Routine Immunization: Lessons Learned and Implications for Action 

[Intensificação periódica da vacinação de rotina: Lições aprendidas e implicações para a ação], disponível em: http://www .who .
int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909 .pdf

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
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identificar as comunidades que se beneficiariam de uma atividade de vacinação de rotina . Comunidades 
com baixa cobertura vacinal ou surtos recorrentes de doenças imunopreveníveis são direcionados 
para a atividade de IPVR . A equipe então estima o número de crianças subvacinadas a fim de prever as 
necessidades vacinais para garantir que haja vacinas suficientes disponíveis para a atividade de IPVR . 
A faixa etária alvo para esse exercício é, geralmente, a mesma da vacinação de rotina . Em seguida, 
a equipe do sistema de saúde identifica os locais de aplicação da vacinação mais convenientes e 
adequados para alcançar as comunidades de baixa cobertura ou marginalizadas a serem atendidas pela 
atividade de IPVR . A atividade de IPVR ocorre ao longo de um período curto de vários dias, amplamente 
organizado e administrado pela equipe do sistema de saúde e voluntários . 

Atividades de mobilização social e defesa de direitos

As atividades de mobilização social e defesa de direitos são geralmente de alto nível, ocorrendo 
nos âmbitos comunitário, distrital, regional e nacional . Elas visam aumentar a conscientização entre 
determinadas populações-alvo e o público em geral com relação aos benefícios da vacinação, além de 
defender os tomadores de decisão de alto nível dando apoio e recursos para a imunização . Eventos 
específicos podem ser realizados com funcionários do governo nacional e subnacional e outras partes 
interessadas da comunidade que estão engajadas na discussão e promoção dos benefícios da vacinação .

Quando usar cada atividade 

Em vários países com alta cobertura vacinal, o uso de apenas uma atividade de mobilização social 
(por exemplo, Semana de Vacinação nas Américas) é considerado suficiente, porque o sistema de 
saúde é capaz de atingir toda a população-alvo com vacinações de rotina ao longo do ano . No entanto, 
esses esforços podem ser aumentados com atividades de prestação de serviços muito específicas e 
direcionadas, por exemplo, a expansão da prestação de serviços para populações transfronteiriças, 
tradicionalmente perdidas no que tange à vacinação, por meio de serviços de rotina . O uso da atividade 
de entrega direcionada é considerado caro e pode interferir nas operações normais e rotineiras do 
sistema de saúde, portanto, o valor e a necessidade suficientes devem ser avaliados e constatados 
antes de apoiar o uso de uma atividade de entrega direcionada. Em muitos países que usam atividades 
de prestação de serviços direcionadas, a mobilização social também é realizada a fim de estimular a 
comunidade em questão para participar da atividade de prestação de serviços direcionada da IPVR .

Tabela F1: Metas, estratégias gerais e atividades da IPVR

Objetivo da IPVR Estratégia geral Tipo de atividade 

Expandir o acesso e fornecer 
vacinação além de outras 
intervenções de saúde que não estão 
rotineiramente disponíveis para uma 
ampla gama da população 

Distribuir doses de vacinação de rotina (e 
possivelmente outras intervenções de saúde 
infantil selecionadas) durante váriosd ias

Dia/Semana da Saúde Infantil

Distribuir doses de vacinação de rotina (e 
possivelmente outras intervenções de saúde 
materno-infantil selecionadas) durante vários dias

Dia/Semana da Saúde Materno-
infantil

Expandir o acesso e fornecer 
vacinação para populações elegíveis 
para vacinação especificamente 
definidas que não receberam as 
vacinas recomendadas

Administrar doses de vacinação de rotina (e 
outras intervenções de saúde selecionadas) 
durante um período de vários dias, direcionado 
a comunidades subvacinadas e especificamente 
definidas 

Semana Alvo da Saúde Infantil/
Materno-infantil 

Melhorar a demanda: promover os 
benefícios da vacinação de rotina

Comunicação de alta visibilidade, defesa de 
direitos e eventos de mobilização social

Global/Regional/Semana 
Nacional de Imunização 
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Atividades de entrega direcionada da IPVR, atividades suplementares de imunização (ASI) e serviços 
de vacinação de rotina 

Uma atividade de prestação de serviços de IPVR difere de uma ASI e da vacinação de rotina em alguns 
aspectos principais (resumidos na Tabela F2): 

1 . As doses de vacinas fornecidas durante a atividade de IPVR são consideradas como doses 
de vacinação de rotina e devem ser registradas e notificadas para que sejam capturadas nas 
estimativas anuais de cobertura . Em termos operacionais, isso significa que todas as crianças devem 
ser selecionadas para elegibilidade para cada dose fornecida pela IPVR .

2 . Uma IPVR usará a mesma população-alvo da vacinação de rotina, enquanto uma ASI geralmente 
terá como alvo uma faixa etária ampliada . Em termos práticos, as IPVR geralmente são limitadas a 
crianças de 24 meses ou menos, devido aos desafios de documentação com mais velhos . 

3 . Uma IPVR geralmente inclui todas as doses de todas as vacinas usadas na vacinação de rotina, 
enquanto uma ASI geralmente fornece apenas uma ou duas vacinas (geralmente vacina contra 
sarampo e/ou poliomielite) . 

4 . Para ser de valor estratégico, uma atividade de prestação de serviços IPVR direcionada é 
planejada de forma a que tenha como alvo apenas as comunidades reconhecidas como tendo sido 
desamparadas quanto à vacinação de rotina . Por outro lado, o escopo geográfico de uma ASI é 
geralmente regional ou nacional . A atividade da IPVR também difere dos serviços de vacinação de 
rotina, pois normalmente é realizada apenas em um número selecionado de comunidades para 
aumentar a cobertura e alcançar populações não alcançadas, conforme identificado por meio de 
microplanejamento e priorização . Em contraste, os serviços de vacinação de rotina destinam-se a 
servir todas as comunidades . 

Tabela F2: Comparação de recursos das ASI, da prestação de serviços direcionados da IPVR e da 
prestação de serviços de vacinação de rotina

ASI Serviço de entrega 
direcionado da IPVR

Serviço de entrega da 
imunização de rotina

Objetivo Aumentar rapidamente a 
imunidade da população, 
fornecendo doses de 
vacina para um alvo 
geográfico e de faixa etária, 
independentemente do 
status de vacinação prévio

Alcançar rapidamente 
populações carentes ou 
recuperar crianças que estão 
com a vacinação atrasada 

Fornecer vacinação oportuna 
a todos os beneficiários 
pretendidos assim que se 
tornem elegíveis, de acordo 
com o calendário nacional de 
vacinação

Escopo 
geográfico 

Grandes áreas geográficas, 
com base em dados 
epidemiológicos

Áreas geográficas selecionadas Em todo o país 

Idade da 
populaçãoalvo

Muitas vezes, uma faixa 
etária alvo expandida, com 
base nas necessidades 
epidemiológicas

Corresponde à faixa etária 
alvo no calendário nacional de 
vacinação. 
Pode ser temporariamente 
expandida para acompanhar 
crianças que estão com as 
doses atrasadas 

Corresponde à faixa etária 
alvo no calendário nacional de 
vacinação. 

Rastreamento Necessário para determinar a 
idade da criança

Necessário para determinar 
a idade da criança e a 
elegibilidade para cada dose 
de vacina para que esta seja 
ministrada

Necessário para determinar 
idade da criança e elegibilidade 
para cada dose de vacina a ser 
ministrada
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Registro de doses Cada dose é considerada 
complementar e é registrada 
na planilha de cálculo para 
a ASI, e idealmente deve 
ser registrada como dose 
suplementar no registro 
domiciliar ou carteira de 
vacinação ASI

Cada dose é considerada de 
rotina e deve ser registrada 
no registro domiciliar registro, 
registro da clínica e planilha de 
cálculo 

Cada dose é considerada de 
rotina e deve ser registrada 
no registro domiciliar registro, 
registro da clínica e planilha de 
cálculo 

Notificação de 
doses

Todas as doses são 
capturadas no relatório para 
a ASI

Todas as doses são capturadas 
nas estimativas anuais de 
cobertura administrativas e 
no formulário de relatório 
conjunto 

Todas as doses são capturadas 
nas estimativas anuais de 
cobertura administrativas e no 
e no formulário de relatório 
conjunto 

Comunicação 
sobre as próximas 
doses

Informe o cuidador sobre a 
necessidade da imunização 
de rotina

Informe o cuidador sobre 
quando retornar para a 
próxima dose 

Informe o cuidador sobre 
quando retornar para a próxima 
dose 

Benefícios potenciais da IPVR

• Identifica, prioriza e vacina populações desamparadas pelos serviços de vacinação de rotina .
• Se a faixa etária alvo for expandida para a IPVR, pode vacinar rapidamente as crianças que estão com 

a vacinação atrasada .
• Tem potencial para aumentar rapidamente a demanda para a primeira e segunda doses do sarampo 

e outros serviços de vacinação de rotina .
• Pode fortalecer as habilidades de microplanejamento para garantir a inclusão de populações com 

alto risco de subvacinação . 
• Em locais com sistemas de saúde em funcionamento parcos ou ausentes, pode ser o único recurso 

para atingir certas populações (imunização de pulso) .

Potenciais desafios da IPVR

• A IPVR não aborda as causas básicas e sistêmicas para o fracasso dos serviços de vacinação de 
rotina (fixos ou de assistência) em atingir todas as populações e, em vez disso, fornece uma solução 
limitada no tempo .

• A IPVR não tem a mesma capacidade que a ASI para aumentar rapidamente a imunidade da 
população de forma a prevenir surtos . Normalmente, a idade-alvo para IPVRs é mais restrita do que 
para as ASI . Além disso, os desafios operacionais de triagem de elegibilidade e documentação de 
imunização podem levar a uma cobertura mais baixa dentro de uma determinada idade-alvo do que 
seria alcançada em uma ASI não seletiva, mesmo entre crianças com zero e uma dose . 

• A definição precisa do tamanho da população-alvo, dos critérios de elegibilidade e dos locais de 
prestação de serviços para a IPVR é um desafio, pois a qualidade dos dados é provavelmente baixa 
para as populações carentes .

• A capacidade de definição de metas para a IPVR e de avaliação da sua contribuição para a cobertura 
vacinal de rotina anual é complexa e imprecisa . 

• A triagem requer informações baseadas no nome que consta nos registros de saúde infantil e 
registros domiciliares, cuja disponibilidade é provavelmente limitada entre populações carentes . As 
doses administradas durante a IPVR devem ser registradas nos registros domiciliares como doses de 
rotina . Além disso, se a IPVR fizer uso de um número alargado de locais para a prestação de serviços, 
o registo da criança não pode ser desmembrado para ir a todos eles e, portanto, as informações 
necessárias para o rastreio dependem fortemente da disponibilidade do registro domiciliar .

• É necessário garantir que haja um suprimento suficiente de vacinas e outros produtos para os 
serviços de vacinação de rotina e de IPVR, de modo que não ocorram rupturas de estoque futuras .

• A prestação de serviços por meio de IPVR envolve carga de trabalho adicional para criar microplanos 
especiais para a IPVR e harmonizá-los com microplanos para serviços de vacinação de rotina . 
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• Se usado de maneira muito ampla ou frequente, a IPVR pode desviar os cuidadores do uso de 
serviços de vacinação de rotina quando seus filhos se tornarem elegíveis e, assim, reduzir a 
vacinação oportuna .

• A IPVR pode desviar recursos dos serviços de vacinação de rotina em andamento ou da abordagem 
das causas dos obstáculos à vacinação de rotina que já vêm de longa data .

Considerações sobre o uso da IPVR

• As atividades de prestação de serviços da IPVR são basicamente campanhas direcionadas para 
recuperar crianças (e às vezes adultos) que perderam oportunidades de vacinação, ou para alcançar 
populações que são tradicionalmente carentes de serviços de rotina . O ideal é que as IPVRs façam 
parte de uma estratégia de programa de imunização mais ampla e que também inclua esforços 
para fortalecer simultaneamente os serviços de vacinação de rotina no longo prazo . As IPVRs 
serviriam então como ponte para fornecer imunidade até que os serviços de imunização de rotina 
sejam fortalecidos o suficiente para fornecer os serviços de rotina de forma sustentável para as 
comunidades-alvo .

• A questão de se uma IPVR deve ser conduzida ou não depende, em grande parte, do investimento 
de recursos necessário para a atividade de IPVR que visa aumentar rapidamente a cobertura 
entre certos grupos-alvo, e se isso supera os benefícios potenciais de usar esses recursos para 
apoiar atividades operacionais de rotina (por exemplo, garantir que ocorram sessões de extensão 
planejadas, que haja supervisão de apoio de forma rotineira, que o microplanejamento de rotina 
ocorra em todos os níveis) .

• Alternativamente, esses recursos podem ser usados para tratar das causas profundas por trás dos 
obstáculos de longa data à cobertura de rotina sustentável, alta e igualitária . Se a IPVR for usada 
ampla e regularmente em circunstâncias onde não há necessidade específica, há o risco de desviar 
a atenção da comunidade do uso oportuno dos serviços de vacinação de rotina, especialmente se as 
vacinações forem mais convenientes durante a IPVR . A Tabela 3 descreve as considerações baseadas 
no contexto de desempenho do país e as atividades de IPVR prováveis que ocorreriam dentro de 
cada contexto:

Tabela F3: Projeto IPVR potencial com base na configuração do país

Nível de cobertura 
vacinal da 
imunização de 
rotina

Questões operacionais para a IPVR

Serviço de entrega IEC / mobilização social Considerações 

Alta cobertura 
nacional e 
subnacional 

Pode não ser adequado Evento opcional de 
mobilização social para 
manter a consciência quanto 
à vacinação alta e positiva

Identifique se o impacto do evento 
de mobilização social supera o custo, 
particularmente em comparação 
com outras estratégias que poderiam 
ser usadas para melhorar / manter a 
cobertura

Média / alta 
nacionalmente, 
com várias áreas 
subnacionais de 
baixa cobertura 

Considere sessões de 
divulgação direcionadas 
e com tempo limitado, 
1 a 2 vezes por ano em 
comunidades com baixa 
Cobertura vacinal

Se necessário, mobilização 
social para melhorar a 
demanda e o uso; combinar 
com entrega de serviço 
expandido (se incluído na 
atividade IPVR)

Analise se os investimentos em 
programa assistencial de rotina ou 
para garantir que todas as unidades 
de saúde fixas conduzam sessões de 
vacinação são um uso melhor dos 
fundos do que a atividade de IPVR

Baixa 
nacionalmente, 
com várias áreas 
subnacionais de 
baixa cobertura 

Considere a Semana da 
Saúde Infantil em larga 
escala duas vezes por ano, 
especialmente em locais 
com infraestrutura precária 

Evento de mobilização social 
aliado à Semana da Saúde 
Infantil 

Identificar se os investimentos em 
programa assistencial de rotina ou 
para garantir que todas as unidades 
de saúde fixas conduzam sessões de 
vacinação é um uso melhor dos fundos 
do que a atividade de IPVR
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Anexo G. Ações para aumentar a aceitação e a demanda por vacinação

Pontos-chave 

• A aceitação da vacinação é afetada por fatores individuais, sociais e práticos . Isso inclui a 
conveniência e experiência dos serviços de imunização, bem como a confiança da comunidade nas 
vacinas e nas autoridades locais ou nacionais . 

• Aumentar a aceitação e a demanda por vacinação não apenas contribui para sanar as lacunas de 
imunidade, mas também fortalece a resiliência em face de eventos relacionados à vacina (por 
exemplo, surtos, EAPVs, rumores / desinformação), para minimizar o impacto negativo de tais 
eventos . 

• Esforços intensificados são necessários para apoiar a demanda de vacinas no contexto de interrupção 
do serviço devido a pressões sociais e práticas que podem exacerbar as barreiras à vacinação . 

Comunicação sobre imunização 

• É sempre importante reforçar o valor da vacinação para conscientizar o público . 
• No caso de interrupções do serviço, a comunicação deve abordar as preocupações do público e 

transmitir mensagens claras sobre a extensão da interrupção . 
• Os programas devem se comunicar regularmente durante e mesmo após as interrupções para 

reforçar duas mensagens principais: 
 – a importância e benefícios das vacinas;
 – onde, quando e como o público pode continuar a ter acesso aos serviços de vacinação . 

Envolvimento com organizações locais da sociedade civil 

• A confiança é fundamental para a resiliência dos serviços de imunização no caso de interrupções .
• Uma doença desconhecida ou uma epidemia que se espalha rápida e amplamente podem aumentar 

os níveis de medo, ansiedade, estigma e discriminação entre as populações afetadas . Portanto, 
é importante considerar não apenas quais mensagens transmitir, mas também como e quem vai 
transmiti-las .

• Construir e manter a confiança requer diálogo – ouvir e responder às necessidades da comunidade . 
• Nesse contexto, é amplamente reconhecido que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

– incluindo organizações não governamentais (ONGs), organizações de defesa, associações 
profissionais e comunitárias, organizações religiosas e acadêmicas – podem apoiar os programas de 
imunização para entender e enfrentar as barreiras relacionadas à demanda . Elas também podem 
desempenhar um papel fundamental na implementação da imunização e incentivar a transparência 
e a responsabilidade . 

• Para construir a aceitação e a demanda por vacinação, os programas devem:
 – Aproveitar as alianças locais – especialmente quaisquer estruturas que possam ter surgido 

durante situações de emergência / excepcionais . 
 – Coordenar com as OSCs para facilitar o envolvimento da comunidade visando criar apoio para 

a vacinação, ouvir e responder às preocupações da comunidade com relação à vacinação e 
promover o valor onde e quando solicitar a vacinação . 

Intervenções informadas por comportamentos

• Para elaborar e avaliar programas e serviços de imunização eficazes, incluindo estratégias de 
vacinação de recuperação, os profissionais de imunização devem primeiro identificar as causas 
básicas da baixa cobertura . 

• A avaliação do que promove e causa barreiras à imunização não precisa ser uma atividade que 
consuma muito tempo e recursos . Coleta de dados eficiente:
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 – faz uso de parcerias estabelecidas com comunidades, OSCs e outras redes de escuta para reunir 
percepções sobre porque as taxas de cobertura vacinal estão baixa;

 – concentra-se na população-alvo; aqueles mais vulneráveis à falta de vacinação ou vacinação 
insuficient;

 – reconhece que coletar alguns dados é melhor do que não coletar todos os dados .
• Os gerentes e planejadores de programas de imunização devem gerar percepções sobre os 

motivadores e as barreiras de aceitação específicos ao contexto, e adaptar serviços e intervenções 
para ajudar os indivíduos a superar qualquer falta de motivação ou prioridades concorrentes . 

• Para obter orientações detalhadas sobre como adaptar as intervenções, consulte a abordagem 
Tailoring Immunization Programmesa (2019) .

• Intervenções informadas por comportamentos importantes para abordar os motivadores conhecidos 
e as barreiras à imunização incluem:

 – garanta estações de trabalho limpas e fluxos de trabalho simples/fáceis para trabalhadores da 
saúde que fazem a vacinação, visando incentivar um serviço seguro, eficaz e rápido;

 – use consultas pré-agendadas ou horários dedicados sempre que possível para controlar o número 
total de indivíduos na unidade de saúde e reduzir o tempo de espera; 

 – garanta espaços de espera confortáveis: limpos, bem ventilados, não superlotados e permitindo 
distâncias físicas respeitosas, se necessário; 

 – sempre que possível, forneça: assentos, acesso a água e banheiros e espaços para enfermagem; 
 – para tentar reduzir a ansiedade das pessoas que ficaram esperando pela vacinação, facilite um 

fluxo constante de pessoas indo e vindo, dedicando entradas e saídas distintas para a área de 
vacinação, e reduza o contato físico desnecessário entre os indivíduos, sempre que possível .

Considerações para a supervisão de apoio e motivação dos trabalhadores da saúde 

• Como ponte entre as comunidades e a imunização, é igualmente importante atender às necessidades 
e preocupações dos trabalhadores da saúde . Para construir aceitação e demanda de maneira 
sustentável, os programas devem investir em treinamento e apoio adequados para trabalhadores da 
saúde que trabalham com a vacinação na linha de frente .

• Supervisão de apoio destina-se a ajudar os trabalhadores da saúde a melhorar a qualidade da 
prestação de serviços, o que inclui:

 – melhorar as vias de comunicação entre trabalhadores da saúde e supervisores;
 – usar mecanismos de feedback para reunir e abordar quaisquer preocupações dos trabalhadores 

da saúde; 
 – usar ferramentas de supervisão, incluindo descrições de cargos e análises de desempenho; 
 – fornecer feedback por escrito para referência e planejamento de ação baseado em evidências . 

• Treinamento e capacitação também contribuem para a entrega de serviços de qualidade que 
moldam experiências de serviço positivas e, por sua vez, aumentam a demanda da comunidade: 

 – todo o pessoal deve ser treinado nas principais áreas de imunização, de acordo com o WHO 
Standard Immunization Competencies Frameworkb, [Esquema de competências de imunização 
padrão da OMS] e “atualizações” dever ser oferecidas sempre que possíve;

 – todos os funcionários devem receber treinamento em comunicações interpessoais e 
envolvimento comunitário . Isso deve incluir orientações sobre como abordar rumores e 
preocupações sobre vacinas e como comunicar os EAPVs e os benefícios das vacinas . 

a http://www .euro .who .int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2019/
tip-tailoring- immunization-programmes-2019

b https://www .who .int/immunization/programmes_systems/workforce/standard_competencies_framework/en/

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/workforce/standard_competencies_framework/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/workforce/standard_competencies_framework/en/
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/workforce/standard_competencies_framework/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/workforce/standard_competencies_framework/en/
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Anexo H. Exemplo de planilhas de avaliação de risco para doenças 
imunopreveníveis 

As planilhas de avaliação de risco a seguir são exemplos retirados das planilhas da OMS Vaccination 
in Acute Humanitarian Emergencies: a Framework for Decision Makinga . [Vacinação em emergências 
humanitárias graves: Esquema para a tomada de decisão] para auxiliar nas avaliações de risco para as 
seguintes doenças imunopreveníveis que podem ser encontradas no Anexo 2 desse documento: 

• cólera 
• difteria
• hepatite A
• hepatite B 
• hepatite E
• Haemophilus influenza tipo b (Hib) 
• vírus do papiloma humano (HPV) 
• influenza (sazonal) 
• encefalite japonesa
• sarampo
• meningite 
• caxumba 
• coqueluche 
• doença pneumocócica 
• poliomielite 
• raiva 
• rotavírus 
• rubéola 
• tétano 
• tuberculose 
• tifo
• varicela 
• febre amarela 

a Disponível em: https://apps .who .int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17 .03-eng .pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255575/WHO-IVB-17.03-eng.pdf
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Tabela H1. Fatores de risco específicos do sarampo

Fator Nível de risco Comentários 

Alta Média Baixa

Nível de 
risco para o 
ambiente: 
geografia, 
clima e 
estação 

• África Subsaariana 
• Sul e Sudeste 

Asiático 
• Alta temporada 

de transmissão 
ocorrendo agora 
ou nos próximos 3 
meses

• Alta temporada 
de transmissão 
nos próximos 3 a 6 
meses

• Temporada de 
baixa transmissão 

• Américas, Europa e 
Oriente Médio 

É provável que os padrões 
climáticos sazonais influenciem 
a densidade populacional o 
que, por sua vez, aumenta a 
transmissão do sarampo.

O efeito sazonal mais forte 
ocorre no Sahel, onde os casos 
atingem o pico na estação seca, 
quando as pessoas se reúnem 
em vilas e cidades. Em outras 
partes da África, o pico de casos 
ocorre na estação fria e chuvosa. 
Especialistas locais devem ser 
consultados sobre as mudanças 
sazonais locais. 

Imunidade 
populacional 

Cobertura vacinal de 
rotina para crianças 
<18 meses é de 
<70%

Cobertura vacinal de 
rotina para crianças 
<18 meses é 70 a 
89%

Cobertura vacinal de 
rotina para crianças 
<18 meses é de 
>95% e a vacinação 
de rotina pode ser 
mantida 

Alcançar todas as crianças com 
2 doses da vacina contra o 
sarampo deve ser o padrão para 
todos os programas nacionais de 
imunização. 

Acredita-se que a infecção 
forneça imunidade duradoura/
vitalícia. A desnutrição aguda 
e a deficiência de vitamina A 
aumentam a mortalidade por 
sarampo. O manejo de casos é 
muito importante em um surto.

Carga da 
doença 

• A área 
experimentou um 
ou mais grandes 
surtos nos últimos 
3 anos, e/ou 

• Um surto está 
atualmente em 
andamento 

• A área 
experimentou um 
ou mais grandes 
surtos nos últimos 
5 anos, mas 
nenhum deles de 
grande porte

• O país alcançou 
o status de 
eliminação 

Um grande surto pode consistir 
em >100 casos ou >10 mortes. 

A taxa de letalidade dos casos 
pode variar de <1% a 5-6% (mais 
alto na África, sudeste da Ásia); 
CFR >10% ocorreram em campos 
de refugiados. 

Caracterização de risco 

Tipo de ameaça: As epidemias ocorrem em grupos populacionais nos quais o número de suscetíveis 
torna-se maior do que o número da coorte de nascimento . Os surtos de sarampo podem resultar em 
muitas mortes em indivíduos não vacinados, especialmente entre crianças desnutridas . O risco de 
morte é bastante reduzido nas pessoas que são vacinadas; portanto, em áreas com alta cobertura 
vacinal, o risco de morte também é menor, pois a maioria dos casos ocorre em indivíduos vacinados . 

Prazo previsto: Período de incubação de 10 a 14 dias . O sarampo é altamente infeccioso . Surtos podem 
ocorrer rapidamente (<1 mês) em locais aglomerados com uma alta proporção de população não imune 

Carga específica por idade: Crianças <5 anos são especialmente vulneráveis; crianças de 5 a 14 
anos geralmente apresentam taxas mais baixas de complicações ou morte, mas também devem ser 
vacinadas . O risco de complicações e morte aumenta com a idade a partir dos 15 anos, e epidemias 
recentes apresentaram transmissão considerável em adultos jovens, justificando a consideração dessas 
faixas etárias para vacinação . Podem ser necessários esforços especiais para mobilizar crianças mais 
velhas e adolescentes para a vacinação . 
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Tabela H2. Fatores de risco específicos da poliomielite

Fator Nível de risco Comentários 

Alta Média Baixa

Imunidade 
populacional 

• Cobertura vacinal 
de rotina relatada 
para crianças <23 
meses é de <80%

• Em países 
endêmicos ou 
com alto risco 
de surtos após 
a importação: a 
última ASI foi feita 
>6 meses atrás; 
ou nos últimos 6 
meses, mas com 
cobertura <80% 

• Cobertura 
vacinal de rotina 
notificada para 
crianças <23 
meses é de <80% 

• Em países 
endêmicos ou 
com alto risco 
de surtos após 
a importação: 
a última ASI foi 
feita nos últimos 
6 meses, mas com 
cobertura <90% 

• Cobertura vacinal 
de rotina notificada 
para crianças <23 
meses é de >89%

Muitos países livres da 
poliomielite com alto risco 
de surtos após a importação 
de vírus ou surgimento de 
poliovírus circulante derivado 
de vacina (cVDPV) também 
realizam ASI regulares 

Carga da 
doença 

O país que está 
passando pela 
emergência 
(ou do qual os 
refugiados fugiram) 
tem transmissão 
contínua do vírus, 
ou seja, é endêmico 
para a pólio, está 
atualmente afetado 
pela transmissão ou 
faz fronteira com 
um país ou área 
infectada 

O país que está 
passando pela 
emergência 
(ou de onde os 
refugiados fugiram) 
foi recentemente 
infectado 
(transmissão 
endêmica ou 
relacionada a surto), 
mas nenhum caso 
de poliomielite foi 
notificado por pelo 
menos 12 meses 

Nenhum caso de 
poliomielite por pelo 
menos 3 anos, com 
boa vigilância 

Cerda de <1% das infecções 
por poliovírus em crianças <5 
anos de idade, variando com 
o sorotipo e idade, resulta em 
paralisia. 

As taxas de letalidade entre os 
casos de paralisia variam de 5 a 
10% em crianças e de 15 a 30% 
em adolescentes e adultos. 

Todas as áreas livres da pólio 
permanecem em risco enquanto 
qualquer país permanecer 
endêmico 

Caracterização de risco 

Tipo de ameaça: As principais ameaças são: novos surtos de pólio em países livres de pólio; em 
áreas afetadas por emergências e em áreas com sistemas de imunização de baixo desempenho após 
importação de poliovírus selvagem de áreas infectadas ou após o surgimento de poliovírus derivado 
de vacina circulante . Novos surtos em países livres da pólio representam grande revés para a Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio . 

Prazo previsto: A reintrodução e/ou um grande surto podem ocorrer semanas após o início da 
emergência . O período de incubação é de sete a dez dias; a infecciosidade dura de três a seis semanas . 

Carga específica por idade: Os casos geralmente ocorrem em crianças <5 anos, com maior carga entre 
aqueles <36 meses; entretanto, epidemias que afetam adultos ocorreram recentemente, onde o vírus 
foi importado para populações com lacunas de imunidade prévias .
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