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1  S E C Ç Ã O

Este documento fornece orientações 
práticas para estabelecer e reforçar 
a vacinação no segundo ano de vida 
(2YL) e posteriormente. Também  
sugere formas de utilizar as visitas de 
vacinação no 2º ano de vida como  
uma plataforma para a prestação de 
outros serviços de saúde infantil.  

1.1   Objectivos

1  Apesar de este documento se centrar maioritariamente na vacinação durante uma visita agendada no segundo ano de vida, são 
abordadas outras intervenções de saúde, de forma limitada. As informações detalhadas sobre estas intervenções excedem o âmbito 
deste documento. As publicações relevantes estão incluídas nas Notas de rodapé.

 1.
Auxiliar os países na 
tomada de decisões 
informadas sobre o 
estabelecimento ou 
reforço de uma visita 
(ou visitas) de avaliação 
infantil de rotina no 
segundo ano de vida, 
que inclua a vacinação 
e outros serviços como 
parte de cuidados  
infantis continuados.1 

2. 
Proporcionar uma  
orientação prática  
em relação ao  
planeamento, gestão, 
implementação e  
monitorização dos 
serviços de vacinação 
e melhorar a cobertura 
de vacinação durante 
uma visita agendada  
no segundo ano de 
vida, que poderá incluir 
outras intervenções  
de saúde.

3. 
Proporcionar orien-
tações mais amplas 
sobre vacinação de 
recuperação para 
crianças maiores de 
um ano, que estejam 
atrasadas ou tenham 
perdido doses de  
vacinas (“não vacinadas 
e/ou sub-vacinadas”).
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1.2  Destinatários
O presente manual destina-se principalmente às pessoas que trabalham na vacinação 
e outros serviços de saúde infantil ao nível nacional. Incluem-se:

•  decisores ao nível nacional e gestores de programas de vacinação, saúde  
infantil, nutrição, VIH/SIDA pediátrica, desenvolvimento comunitário, educação 
para a saúde, sistemas de informação de gestão de saúde, cadeia de frio e  
gestão de logística;

•  membros dos Grupos Técnicos Consultivos Nacionais sobre Vacinação (NITAG), 
bem como outros órgãos de consultoria sobre saúde e nutrição infantil;

•  consultores de vacinação e saúde infantil ao nível nacional, regional e global  
que trabalhem com organizações parceiras como a OMS, UNICEF, parceiros de  
desenvolvimento, organizações da sociedade civil e organizações não  
governamentais (ONG).

1.3    Outras publicações a consultar 
Alguns dos materiais contidos neste documento são abordados mais detalhadamente 
noutras publicações e nos sites da OMS, que estão destacados em caixas de  
recursos essenciais ao longo deste guia. Vários outros recursos que serão de  
consulta importante no caso do estabelecimento ou reforço de uma plataforma do  
2º ano de vida estão actualmente em desenvolvimento pela OMS e ficarão disponíveis 
em breve.2 

•  Trabalhar em conjunto: um guia de recursos de integração para o planeamento e 
reforço de serviços de vacinação ao longo da vida.

• Manual sobre a recolha, avaliação e utilização de dados sobre vacinação.

•  Guia para introdução da vacina conjugada meningocócica A no programa de  
vacinação infantil de rotina.

 

2  As informações sobre os últimos rascunhos podem ser solicitadas contactando o Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos 
Biológicos da OMS, em vaccines@who.int.

mailto:vaccines%40who.int?subject=
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O Plano de Acção Global de Vacinas (PAGV),3 o quadro de referência global para 
acção na vacinação para o período de 2011-2020, apela ao alargamento equitativo 
dos benefícios da vacinação a todas as pessoas. O Plano de Acção indica que deve 
ser tomada “uma abordagem de ‘ao longo da vida, de modo a tornar os benefícios  
da vacinação disponíveis para todos os que estão em risco em cada grupo etário”  
e reconhece que “isso significará criar estratégias para atingir os indivíduos ao longo 
de toda a sua vida e desenvolver planos para os sistemas que irão monitorizar e  
rastrear o progresso.”

O documento Estratégias e Práticas Globais de Vacinação de Rotina (GRISP) da OMS 
também identifica a vacinação para além da infância com uma de nove acções  
transformadoras que são essenciais para o reforço da vacinação de rotina.4 Encoraja 
os programas de vacinação nacionais a expandirem as visitas de vacinação agendadas  
para além do primeiro ano de vida e a proporcionarem as vacinas necessárias às  
populações pré-escolares, escolares, adolescentes e adultas. As oportunidades de 
vacinação, por exemplo, as visitas infantis de rotina no segundo ano de vida, as  
visitas de preparação do pré-escolar e as visitas escolares devem ser utilizadas para 
avaliar o estado da vacinação e administrar as doses anteriores em falta. A adequada 
concepção, distribuição e retenção a longo prazo dos boletins de vacinas (HBR)  
são fundamentais para assegurar o devido rastreio e fornecimento de vacinas a todos  
os que são para elas elegíveis.

Apesar de muitos países já proporcionarem doses de vacinas de rotina a crianças  
no segundo ano de vida e posteriormente, espera-se que a vacinação após um ano  
de idade aumente nos próximos anos. Uma dose de reforço da vacina contra a difteria- 
tétano-tosse convulsa (DTP) é cada vez mais reconhecida como tendo importância 
de saúde pública e é recomendada uma segunda dose da vacina contra o sarampo 
(MCV2), através da vacinação de rotina, em todos os países, sendo que muitos deles  
a agendam durante o segundo ano de vida. Para algumas vacinas, incluindo a  
pneumocócica, do dengue e da meningite A, as opções de agendamento incluem uma 
ou mais doses de rotina no segundo ano de vida. Algumas novas vacinas, tais como a 
vacina contra a malária, serão provavelmente recomendadas para crianças com mais 
de um ano de idade. Estabelecer uma plataforma para a vacinação no segundo ano de 
vida irá aumentar a adopção potencial dessas vacinas quando forem introduzidas.

Contudo, a vacinação é apenas uma das muitas intervenções de saúde de que as 
crianças pequenas necessitam para crescerem saudáveis. Como um serviço de saúde 
que é, muitas vezes, frequentemente utilizado em vez de outras intervenções, a 
vacinação pode ser uma plataforma para proporcionar outros serviços essenciais, tais 
como a monitorização e promoção do crescimento, gestão de doenças comuns,  
saneamento adequado e, em alguns locais, desparasitação, suplementação de vitamina 
A, suplementos de micronutrientes, prevenção e tratamento da malária e cuidados 
para o VIH/SIDA.5  As intervenções para melhorar o crescimento e desenvolvimento 

3 www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/ 
4 www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/GRISP/en/ 
5 www.UNICEF-irc.org/article/958/

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/GRISP/en/
https://www.UNICEF-irc.org/article/958/
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nos primeiros dois anos de vida têm um impacto mais elevado do que em anos  
posteriores. Uma visita agendada durante este período também é uma oportunidade 
para proporcionar aconselhamento aos pais sobre nutrição, higiene, práticas de 
cuidados domésticos, planeamento familiar e procura de cuidados atempada.

Muitos países já têm políticas de visitas regulares para monitorização do crescimento, 
promoção e alimentação complementar, mas a utilização das visitas diminui muitas 
vezes após um ano de idade, pois tanto as famílias e como os profissionais de saúde 
podem não as encarar como uma prioridade. Se geridas de forma estratégica,  
as visitas de vacinação no segundo ano de vida (2YL) podem ajudar a aumentar o  
progresso da vacinação e outros serviços de saúde materno-infantil.

CA I X A  1.     P O N TOS  F U LC R A I S  PA R A  A  VAC I N AÇÃO  N O  
S EG U N D O  A N O  D E  V I DA  E  P OST E R I O R M E N T E 

1.  Um número crescente de doses de vacinas são recomendadas para  
administração após um ano de idade como parte de uma abordagem à  
vacinação ao longo da vida. As recomendações globais da OMS para  
doses de vacinas infantis a serem dadas após um ano de idade incluem uma 
segunda dose da vacina contra o sarampo (MCV) e doses de reforço das 
vacinas contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa. Adicionalmente, os 
países poderão optar por uma calendarização “2 + 1” para a vacina conjugada 
pneumocócica (PCV), na qual uma terceira dose é administrada no segundo 
ano de vida. A OMS também recomenda que as doses de algumas vacinas 
indicadas regionalmente, incluindo a meningite A (MenA) na cintura africana 
da meningite e a encefalite japonesa em zonas da Ásia, possam ser dadas 
após 1 ano de idade.

2.  A extensão do plano de vacinação para além da infância significa que o 
conceito de um indicador de “criança totalmente imunizada (CTI)” deve ser 
prolongado no segundo ano. O CTI deve ser específico à idade da criança e 
ao conjunto correspondente de vacinas que uma criança deve ter recebido, 
de acordo com o plano nacional, até essa idade. Os programas poderão  
decidir rastrear o CTI em duas ou mais categorias etárias: CTI<1, CTI<2  
(consultar a Secção 7.1).

3.  O crescimento da complexidade e duração do plano de vacinação implica 
uma maior importância dos boletins de saúde (HBR), de modo a relembrar 
aos cuidadores quando devem regressar para completar o plano, para  
permitir aos prestadores de cuidados rastrearem as vacinas necessárias e 
para servir de base para avaliação através de inquéritos de cobertura com 
base na população. Os HBR devem ser bem concebidos, estar disponíveis 
em número suficiente para todos os cuidadores, utilizados devidamente pelo 
pessoal de saúde e mantidos de forma segura pelos cuidadores/famílias.
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4.  Em alguns cenários, são necessários esforços concertados, incluindo uma 
comunicação intensa e o desenvolvimento de competências dos profissionais  
de saúde para mudar a mentalidade convencional de que a vacinação é ape-
nas para bebés. Se o objectivo for atingir altos níveis de cobertura no segundo 
ano de vida e ao longo da vida, então, os profissionais de saúde, cuidadores, 
comunidades e parceiros devem ter uma compreensão sólida da importância 
do que eles próprios podem fazer para isso acontecer. Isto requer uma grande 
alteração de mentalidade e práticas de todas as partes envolvidas.

5.  Apesar de as crianças deverem ser vacinadas assim que forem elegíveis, 
não deve ser negada vacinação àquelas que forem trazidas “mais tarde”. A 
vacinação atempada é crucial para reduzir a exposição a doenças preveníveis 
pela vacinação (VPD) mas, salvo algumas excepções específicas, é melhor 
vacinar mais tarde do que nunca. Para a vacinação no 2º ano de vida, a idade 
de 24 meses não deve ser encarada como um ponto de corte a partir do qual 
as crianças não são vacinadas.

6.  Atingir uma elevada cobertura no segundo ano de vida, mesmo com vacinas 
que fazem parte do plano de vacinação há muito tempo, requer ainda mais 
atenção, visibilidade e preparação do que a introdução de uma nova vacina, 
não devendo ser encarada de forma ligeira. As taxas muito elevadas de  
abandono da MCV1 para a MCV2, observadas em muitos países, são prova 
dos desafios da vacinação de um novo grupo etário. As áreas que requerem 
atenção especial incluem: gestão /monitorização e avaliação de dados;  
comunicação e desenvolvimento de competências de profissionais de saúde, 
incluindo supervisão de suporte e outras formas de apoio pós-formação.

7.  A gestão, monitorização e avaliação de dados sobre vacinação no segundo 
ano de vida colocam desafios particulares. As folhas de inventário e outras 
ferramentas de gestão de dados devem ser actualizadas cuidadosamente 
para captar correctamente todas as doses administradas (mesmo se as  
doses não forem atempadas) e para encorajar o devido rastreio, registo e  
reporte das doses administradas feitos pelos profissionais de saúde, que 
serão necessários para assegurar a boa gestão das vacinas e a estimativa  
das necessidades. A monitorização do progresso em, pelo menos, duas 
coortes de nascimentos e proporcionar feedback significativo podem ser 
aspectos problemáticos. É necessário um planeamento cuidadoso e uma 
aprendizagem com a experiência até à data para tratar estas questões.

8.  A vacinação no segundo ano de vida pode servir de plataforma para  
proporcionar outros serviços essenciais a crianças e mães. Se cuidadosa-
mente coordenados com outros programas, os serviços de vacinação  
podem reforçar e estimular a aceitação de outros serviços de saúde, tais 
como a monitorização e promoção do crescimento, aconselhamento  
nutricional, suplementação de vitamina A e micronutrientes, desparasitação, 
educação para a saúde e planeamento familiar, prevenção da malária  
e acompanhamento aquando de um diagnóstico infantil precoce de VIH/ 
SIDA. Cada país deve aferir a periodicidade e os planos desses serviços e 
determinar a viabilidade da integração, com base num exame dos recursos 
humanos, materiais e financeiros necessários.
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3.1  Estará generalizada a vacinação  
no segundo ano de vida?
Apesar de as vacinas administradas no segundo ano de vida (ou mais tarde) e de  
as idades em que são administradas variarem conforme os países, a vacinação no 
segundo ano de vida é uma prática generalizada. A partir de 2016,6 

recomendaram que 
a DTP4 fosse dada no 
segundo ano de vida. 

6   doenças preveníveis pela vacinação OMS: sistema de monitorização. Resumo global de 2017, aferido a 18 de Julho de 2017.

países tinham políticas  
de vacinação que 
incluíam, pelo menos, 
uma dose de qualquer 
vacina a ser dada no 
segundo ano de vida. 

incluíram duas doses 
da vacina contra o 
sarampo (MCV)  
nos seus planos de 
vacinação de rotina. 

recomendaram que 
uma segunda dose, a 
MCV2, fosse dada no 
segundo ano de vida.

incluem a MCV2 e 
uma quarta dose da 
vacina contra a  
difteria, a tosse 
convulsa e o tétano 
(DTP4) em qualquer 
idade.

tinham políticas  
que suportavam a  
administração da 
MCV2 e da DTP4 ao 
mesmo tempo, no 
segundo ano de vida. 

159 
PAÍSES 

86 
PAÍSES 

160 
PAÍSES 

135 
PAÍSES

107 
PAÍSES 

45 
PAÍSES
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3.2    Oportunidades e benefícios da vacinação  
no segundo ano de vida
Existem vários motivos para o estabelecimento de uma plataforma forte para  
a vacinação e outras intervenções no segundo ano de vida e posteriormente. 

Aumentar a protecção contra doenças preveníveis pela vacinação (VPD)  

A adição de novas vacinas, e de novas doses das vacinas existentes, no segundo ano 
de vida aumenta a extensão da protecção das crianças contra as VPD, como indicado 
na Tabela 1, abaixo. A administração de doses adicionais de vacinas que já estão no 
plano nacional contribui para níveis mais elevados de imunidade e uma duração mais 
prolongada da protecção. A resposta imunitária à vacina contra o toxóide tetânico 
(TTCV), por exemplo, diminui com a idade, sendo por isso que a OMS recomenda que 
um indivíduo receba seis doses (três primárias mais duas doses de reforço, uma das 
quais deve ser administrada no segundo ano de vida).7 

TA B E L A  1.    VACINAS RECOMENDADAS PELA OMS A SEREM ADMINISTRADAS NO SEGUNDO  
ANO DE VIDA

7  A utilização de combinações TTCV com toxóide da difteria (Td ou DT) para revacinações de tétano subsequentes é vivamente  
encorajada, para manter uma alta imunidade à difteria e ao tétano ao longo da vida.

VAC I N A R EC O M E N DAÇ Õ E S  DA  O M S 

Segunda dose da  
vacina contra o  
sarampo (MCV2),  
incluindo as vacinas 
contra o sarampo e 
rubéola (MR) e contra 
o sarampo, papeira e 
rubéola (MMR)

A OMS recomenda que uma segunda dose da MCV seja adicionada  
ao plano de vacinação de rotina em todos os países. Onde o risco  
de mortalidade por sarampo entre os bebés permanece elevado, a 
MCV1 deve ser administrada aos 9 meses de idade e a MCV2 deve ser 
administrada aos 15-18 meses, com um intervalo mínimo de quatro 
semanas entre doses. Em países com baixo risco de infecção por 
sarampo entre bebés (ou seja, perto da eliminação), a MCV1 poderá  
ser administrada aos 12 meses; a idade ideal para administração da 
MCV2 baseia-se nas considerações programáticas que atingem a 
maior cobertura da MCV2.  

Vacinas contra o sarampo. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial 
de Saúde; 2017 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/).

Quarta dose da  
vacina contra a  
difteria-tétano-tosse 
convulsa (DTP4)

A OMS recomenda que as crianças recebam uma dose de reforço  
da vacina contra a DTP, preferencialmente durante o segundo ano de 
vida, para reforçar a imunidade contra estas doenças.

Vacinas da difteria. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial de 
Saúde; 2017 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/diphtheria/en/),
Vacinas do tétano. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial de 
Saúde; 2017 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/),
Vacinas da tosse convulsa. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial 
de Saúde; 2015 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/pertussis/en/). 

www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/diphtheria/en/
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/pertussis/en/
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VAC I N A R EC O M E N DAÇ Õ E S  DA  O M S 

Vacina conjugada  
pneumocócica (PCV)

A OMS suporta a opção8 de um plano (2p+1) para a PCV, no qual duas 
doses principais são administradas enquanto bebé e a terceira dose 
(reforço) é dada entre os 9 e os 18 meses de idade. A periodicidade  
do reforço deve ser seleccionada para maximizar a cobertura  
(normalmente, 9, 12, 15 ou 18 meses), dependendo dos factores  
operacionais e do programa, incluindo a periodicidade dos contactos 
de vacinação no plano nacional de vacinação para outras vacinas. 

Vacinas pneumocócicas. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial 
de Saúde; 2012 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/ 
pneumococcus/en/) e Grupo Consultivo Estratégico de Peritos (SAGE) da OMS 
sobre  Vacinação, Outubro de 2017. Conclusões e recomendações. Genebra:  
Organização Mundial de Saúde; 2017 (www.who.int/wer/2017/wer9248/en/). 

Vacina conjugada da 
Meningite A
(MenA) dose de rotina

A OMS recomenda uma dose única da MenA entre os 9 e os 18 meses, 
com base em considerações programáticas e epidemiológicas locais. 

Vacina conjugada da Meningite A: orientação actualizada.  
Documento da posição. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2015  
(www.who.int/immunization/policy/position_papers/meningococcal/en/).

Vacina conjugada  
contra a febre  
tifóide (TCV)

A OMS recomenda uma dose única da TCV entre os 6 e os 23 meses, 
em países endémicos. A periodicidade da administração deve basear-se 
em considerações epidemiológicas, geográficas e programáticas.

Grupo Consultivo Estratégico de Peritos (SAGE) da OMS sobre Imunização,  
Outubro de 2017. Conclusões e recomendações. Genebra: Organização Mundial 
de Saúde; 2017 (www.who.int/wer/2017/wer9248/en/).

Encefalite japonesa (EJ) A OMS recomenda que a vacinação contra a EJ seja introduzida nos 
planos nacionais de vacinação em todas as áreas em que a EJ é  
reconhecida como uma prioridade de saúde pública. A OMS 
recomenda uma ou duas doses, a partir dos 6 meses de idade, com o 
calendário determinado pela epidemiologia local e o tipo de vacina.

Vacinas da encefalite japonesa. Documento da posição. Genebra: Organização 
Mundial de Saúde; 2015 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/ 
japanese_encephalitis/en/). 

Gripe sazonal As informações específicas em termos nacionais sobre grupos de 
risco, carga da doença e eficácia em termos de custos são importantes 
para auxiliar os legisladores nacionais e os organizadores do programa 
de saúde a tomarem decisões informadas sobre grupos-alvo e a  
periodicidade da vacinação. Nos países que a decidam introduzir, a 
OMS recomenda a vacinação contra a gripe sazonal a partir dos 6 
meses de idade prolongando-se aos 23 ou 59 meses, com duas doses 
separadas por, pelo menos, 28 dias, para crianças <9 anos de idade 
não vacinadas anteriormente. 

Vacinas contra a gripe. Documento da posição. Genebra: Organização  
Mundial de Saúde; 2012  
(www.who.int/immunization/policy/position_papers/influenza/en/).

Tabela 1.  

8  São recomendadas ambas as opções de calendário (3p+0 ou 2p+1). Para países que ainda não introduziram a PCV, as decisões  
relacionadas com a escolha de calendário devem ter em consideração as questões operacionais e de programa, incluindo a  
oportunidade da vacina, a cobertura que se espera atingir com uma terceira dose e os padrões de distribuição etários da  
doença pneumocócica.

www.who.int/immunization/policy/position_papers/pneumococcus/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/pneumococcus/en/
www.who.int/wer/2017/wer9248/en/
www.who.int/wer/2017/wer9248/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/japanese_encephalitis/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/japanese_encephalitis/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/influenza/en/


20  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

3  S E C Ç Ã O

Actualizar as crianças em relação a vacinas perdidas durante o primeiro 
ano de vida  

A vacinação no segundo ano de vida é uma oportunidade para proporcionar doses em 
falta de vários antigénios, incluindo a BCG,9 MCV, vacinas orais e inactivadas contra a 
poliomielite, pentavalente (ou DTP), vacinas pneumocócicas e vacina contra o rotavírus.

Em alguns contextos, as famílias poderão enfrentar várias barreiras sociais,  
geográficas e económicas à vacinação total dos filhos até aos 12 meses de idade, o 
que contribui para a baixa cobertura. Uma plataforma forte no segundo ano de vida 
proporciona uma oportunidade importante para melhorar a protecção e cobertura 
globais. Por exemplo, num país onde a vacina contra o sarampo é administrada aos  
9 meses de idade e onde é imposto um limite de um ano, as crianças ficam, à  
partida, limitadas a uma janela de três meses para receber a MCV1. Esta barreira deve 
ser removida, expandindo os serviços de vacinação para o segundo ano de vida e  
encorajando a vacinação de actualização para além de um ano.

Vacinar crianças no 2º ano de vida com as vacinas do sarampo e outras a que não 
tiveram acesso no primeiro ano de vida contribui para níveis mais elevados de  
imunidade na população. Isto foi demonstrado numa análise de 2009 dos Inquéritos 
Demográficos e de Saúde (IDS) de 45 países. Demonstrou que, apesar de a cobertura  
da imunização de rotina agrupada para a MCV1 até aos 12 meses de idade ser de  
apenas cerca de 50%, subia para 80% se as doses administradas após os 12 meses  
de idade (ou seja «doses tardias») fossem incluídas nas estimativas de cobertura  
(consultar a Figura 1).10 

 
F I G U R E  1.    AU M E N TO  N AS  E ST I M AT I VAS  D E  C O B E RT U R A  DA  M CV 1  Q UA N D O  SÃO  I N C LU Í DAS 

AS  D OS E S  A D M I N I ST R A DAS  N O  S EG U N D O  A N O  D E  V I DA
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Cobertura em crianças <12 meses             Cobertura adicional em crianças de 12-23 meses.

Cobertura da MCV1 por categoria etária nos países selecionados
Fonte: Inquérito demográfico e de saúde (data do inquérito indicada para cada país)
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Criar oportunidades para integrar a vacinação com outras intervenções de 
saúde e nutrição 

Um contacto de rotina agendado com o sistema de saúde no segundo ano de vida 
é uma oportunidade para integrar ainda mais a vacinação com outras intervenções 
de saúde, tais como a suplementação de vitamina A, aconselhamento nutricional, 
monitorização e promoção do crescimento, desparasitação, cuidados de VIH/SIDA 
pediátricos, fornecimento de redes mosquiteiras tratadas com insecticida (ITN) ou 
planeamento familiar. A Figura 2 ilustra os potenciais ganhos de cobertura para várias 
intervenções de saúde infantil em África, quando integradas com a plataforma de 
vacinação de rotina

F I G U R A  2.    C O B E RT U R A  E ST I M A DA  DAS  I N T E RV E N Ç Õ E S  E N T R E  AG R EGA D OS  FA M I L I A R E S 
C O M  U M A  C R I A N ÇA  E N T R E  OS  1 2  E  OS  2 3  M E S E S,  S E  I N T EG R A DA  N A  VAC I N AÇÃO 
D E  ROT I N A  ( 2 8  PA Í S E S  DA  Á F R I CA  SU B -SA H A R I A N A )
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*Pelo fornecimento de kits de tratamento de água (após melhoramento da fonte de água potável)

9  O documento da posição da OMS sobre vacinas BCG foi recentemente actualizado para incluir a recomendação para vacinação de 
actualização para bebés e crianças mais velhas, uma vez que as evidências demonstram que ainda é benéfica para além do ano de 
idade. Grupo Consultivo Estratégico de Peritos (SAGE) da OMS sobre Imunização, Outubro de 2017. Conclusões e recomendações. 
Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2017  Documento da posição actualizado a ser publicado em Fevereiro de 2018). 

10  Clark A, Sanderson C. Periodicidade das vacinações infantis em 45 países de baixo e médio rendimento: uma análise dos dados do 
inquérito. Lancet. 2009;373:1543–9.
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Fazer uma utilização mais eficiente das vacinas

Proporcionar duas doses da vacina contra o sarampo, com uma no segundo ano de 
vida, pode reduzir potencialmente as taxas de desperdício da vacina, uma vez que 
serão administradas mais doses por frasco de vacina aberto. Isto também poderá ser 
verdade para actualizar as crianças com outras doses de vacinas que perderam em 
bebés e que lhes são administradas numa idade posterior.  

3.3    Desafios da vacinação no segundo ano  
de vida
Nos últimos 40 anos, os programas de vacinação acumularam um manancial de  
experiência na administração de vacinas, principalmente a bebés. Desde que a  
vacinação no segundo ano de vida foi introduzida em muitos países, a experiência 
tem sido mista. Por exemplo, muitos programas nacionais presumiram que a  
introdução da MCV2 através de uma nova visita de rotina no segundo ano de vida  
não traria complicações, uma vez que a MCV já está no calendário no primeiro ano  
de vida e, por conseguinte, os cuidadores e profissionais de saúde já a conhecem. 
Contudo, a realidade demonstrou que isso traz consigo uma complexidade  
substancial, em alguns casos de uma natureza não encontrada anteriormente pelos 
programas de vacinação. As elevadas taxas de abandono da MCV1 para a MCV2  
têm sido uma preocupação particular em muitos países. 

A implementação bem 
sucedida da vacinação no 
segundo ano de vida requer 
solidez no planeamento, 
coordenação, mobilização 
comunitária e geração da 
procura, monitorização  
e apoio à implementação.
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Muitos programas de vacinação ainda encaram a vacinação como uma intervenção 
de saúde apenas para bebés, não oferecendo vacinas a crianças com mais de um  
ano de idade, mesmo que nunca tenham sido vacinadas. Apesar de ser necessário 
estabelecer políticas para a vacinação para além de um ano de idade, sem  
planeamento, formação e comunicação apropriados, estas políticas não se traduzirão 
automaticamente em alterações generalizadas nas práticas de vacinação. Os  
factores que se tem verificado contribuírem para esta situação incluem:

•  mensagens insuficientes para os profissionais de saúde de primeira linha sobre  
as políticas revistas em relação ao fornecimento de vacinação e outros serviços  
de saúde após um ano de idade;

•  hesitação dos profissionais de saúde em vacinarem crianças >12 meses de idade 
com a MCV1, pois não contribui para a cobertura da MCV1 e poderão preocupar-se 
em não terem doses suficientes para as crianças < 12 meses;

•  prioridade mais baixa colocada na vacinação das crianças mais velhas, em  
comparação com a vacinação de bebés. comunicação e mobilização social  
insuficientes para relembrar e encorajar os cuidadores a utilizarem os serviços  
de saúde no segundo ano de vida;

•  complexidade nos registos, reporte e análise das doses das vacinas dadas após 
um ano de idade;

•  barreiras do sistema, tais como recursos humanos limitados e cadeias de  
abastecimento descoordenadas, para diferentes produtos.

As avaliações pós-introdução (API) da segunda dose da vacina do sarampo em  
vários países, assim como estudos de caso sobre vacinação no 2º ano de vida,  
indicam que a introdução de qualquer vacinação após o primeiro ano de vida deve 
ser tratada como se fosse a introdução de uma nova vacina, em termos de atenção, 
visibilidade e preparação, devendo-se ainda ter em conta as complexidades  
acrescidas à vacinação de um novo grupo etário no processo de planeamento. Se 
possível, a vacinação no 2º ano de vida também deve ser colocada no contexto de 
uma visita de rotina, para que possa reforçar a administração de outras intervenções 
de saúde, e vice-versa.
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Virtualmente todos os países já têm em vigor políticas, directrizes e outros apoios de 
programa para os cuidados de saúde infantis ao longo dos primeiros cinco anos  
de vida, incluindo a monitorização e promoção do crescimento, aconselhamento  
nutricional e gestão integrada das doenças da infância, entre outros. Dependendo 
das suas prioridades de saúde e plano de vacinação actual, os países poderão querer:

introduzir a vacinação 
no segundo ano de 
vida como uma nova 
intervenção (através de 
uma visita agendada, ou 
visitas e actualização da 
vacinação em falta)
 

reforçar a vacinação 
existente no 2º ano  
de vida (por exemplo, 
melhorar a fraca  
cobertura da  
MCV2) e/ou

 desenvolver um  
contacto de vacinação 
no 2º ano de vida como 
uma plataforma para a 
prestação coordenada 
de outros serviços de 
saúde infantis.   

Nas três situações, é necessário um planeamento sistemático para tratar tanto as 
questões técnicas como as de gestão. A segunda situação (melhoria de programas 
existentes) é abordada na Secção 10. 

1. 2. 3.
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4.1  Passos para o planeamen-
to da introdução ou do 
reforço de uma visita no 
2º ano de vida 
Se o objectivo for o estabelecimento de  
uma nova visita de vacinação no 2º ano de  
vida, o processo de planeamento deve  
começar um ano antes da data de lançamento  
prevista, de modo a permitir tempo suficiente 
para os preparativos descritos abaixo. Podem 
ser encontrados mais detalhes sobre a  
operacionalização desses passos num recurso 
adicional Um manual para o planeamento,  
implementação e reforço da vacinação no  
segundo ano de vida (Manual 2YL). 

Identificar um ponto focal no 2º ano de 
vida e estabelecer ou activar um grupo  
de trabalho para o 2º ano de vida 

O ponto focal do 2º ano de vida deve ser um 
membro do pessoal do programa de vacinação 
nacional, com autoridade suficiente para  
convocar um grupo de trabalho. O grupo de  
trabalho deve incluir representação de várias 
áreas do programa de vacinação, tais como 
gestão de dados, comunicações e prestação de 
serviços. Se se desejar a coordenação de outras 
intervenções de saúde com a vacinação do  
2º ano de vida, também deve ser incluída a  
representação desses grupos. Devem ser  

 — R EC U RS O  E SS E N C I A L

Um manual para o planeamento, 
 implementação e reforço da  
vacinação no segundo ano de vida

Um recurso adicional a este documento, 
o Manual 2YL destina-se à utilização 
após ter sido tomada a decisão de  
prolongar a vacinação no 2º ano de 
vida, ou melhorar a cobertura de uma 
plataforma existente. O Manual 2YL 
fornece orientações práticas sobre o 
planeamento, gestão, implementação 
e monitorização da vacinação durante 
uma visita ou visitas agendadas no 2º 
ano de vida, bem como passos úteis 
para o reforço da vacinação quando a 
cobertura no 2º ano de vida não tenha 
atingido as metas do programa. 

   www.who.int/immunization/ 
programmes_systems/policies_ 
strategies/2YL/en/

Establishing and  
strengthening immunization  
in the second year of life
Handbook

envolvidos também os principais intervenientes e parceiros na vacinação e saúde  
infantil. Os membros do grupo de trabalho poderão aumentar à medida que o  
planeamento evolui. O Grupo Técnico Consultivo Nacional sobre Vacinação (NITAG) 
deve estar envolvido e desempenhar um papel de liderança na revisão de consider-
ações epidemiológicas e clínicas, bem como as necessidades, custos e questões  
financeiras do programa de vacinação e o desenvolvimento de políticas e directrizes.  
A Comissão Coordenadora Interagências (CCI) e/ou as comissões coordenadoras  
do sector da saúde também devem ser envolvidas, de modo a garantir o empenho  
e a estabelecer uma compreensão partilhada dos recursos necessários. 

11 www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/

www.who.int/immunization/
programmes_systems/policies_
strategies/2YL/en/
www.who.int/immunization/
programmes_systems/policies_
strategies/2YL/en/
www.who.int/immunization/
programmes_systems/policies_
strategies/2YL/en/
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/
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 — R EC U RS O  E SS E N C I A L

Ferramenta para estimar os custos  
de introdução de uma visita infantil 
de rotina no 2º ano de vida.13

A UNICEF desenvolveu uma ferramenta 
de cálculo de custos relativamente 
simples, com base em Excel, para  
estimar os custos da introdução 
de uma visita no 2º ano de vida. A 
ferramenta deve ser preenchida 
com dados demográficos, preços de 
produtos, salários de profissionais 
de saúde e custos aproximados para 
actividades de formação e comuni-
cação. Os resultados são então  
apresentados em termos de custos 
totais, custos anuais e custos por 
visita. Os custos são divididos em 
custos «adiantados» (por exemplo, a 
formação) e custos recorrentes que 
precisam de ser continuamente finan-
ciados (tais como vacinas e seringas). 
A análise de custos pode ser encarada 
como uma oportunidade de defesa 
da introdução de uma visita no 2º ano 
de vida. A ferramenta também deve 
ser utilizada como parte integrante do 
processo de planeamento.

Desenvolver um plano de acção orça- 
mentado e assegurar o financiamento  

Isto deve incluir actividades, principais re-
sponsabilidades, marcos, cronologia e recursos 
necessários para tratar as seguintes acções, 
devendo ser informado por lições aprendidas e 
desafios das introduções de vacinas anteriores.

1.  Actualizar políticas e directrizes; obter as 
aprovações necessárias; produzir e dissemi-
nar (em papel e/ou electronicamente).

2.  Definir os indicadores do 2º ano de vida 
para registo e reporte, rever o sistema de 
informação de gestão da saúde (SIGS) e as 
ferramentas de gestão de dados (HBR,  
registos, relatórios mensais) e distribuí-los 
antes da data de lançamento.

3.  Identificar e tratar das necessidades para  
a organização da prestação de serviços.

4.  Modificar as ferramentas de gestão da 
cadeia de abastecimento e da logística,  
conforme necessário, para incluir novas  
doses de vacinas e outras intervenções  
no segundo ano de vida.

5.  Preparar, imprimir e distribuir um guia de 
campo e auxiliares de trabalho para  
profissionais de saúde.

6.  Desenvolver um plano de formação e  
novos materiais de formação e supervisão  
e realizar a formação.

7.  Desenvolver uma estratégia de comuni-
cação, planear e conduzir actividades  
de mobilização social e envolvimento  
comunitário, incluindo estudos de  

12  Ferramentas para conduzir análises comportamentais, incluindo um Guia para estudar as interações profissional de saúde/cuidador 
para a vacinação. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2017 e O guia para personalizar programas de vacinação (TIP).  
Copenhaga: Gabinete Regional da OMS para a Europa; 2013, estão disponíveis em:  
www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/. 

13  A ferramenta de cálculo de custos do 2º ano de vida pode ser acessada em:  
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/

conhecimentos-atitudes-práticas (CAP) ou outras análise comportamentais,12  
particularmente em relação a comunidades marginalizadas e de difícil acesso.

8.  Assegurar o financiamento para executar todo o trabalho de preparação e para 
cobrir os custos operacionais e outros custos relacionados com o 2º ano de vida.

www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/
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Políticas,  
directrizes  
e normas

• Política de vacinação e manuais de referência

• Política de saúde infantil/de saúde nacional

•  Directrizes e outros materiais de referência para profissionais de saúde, 
inclusive sobre GIDI

Documentos de  
planeamento

•  Plano plurianual abrangente (PPA) e o plano anual de acção para a vacinação

• Formatos para microplaneamento e planos para os introduzir 

Ferramentas de  
gestão de dados

• HBR

• Folhas de inventário

• Formulários de relatório mensal

• Registos de unidades sanitárias

• Registos comunitários

•  SIGS, Ferramenta de Gestão de Dados de Vacinação Distritais (DV-DMT), 
sistema de informação de saúde distrital, versão 2 (DHIS2)

• Ferramentas e gráficos de monitorização

Formação e  
desenvolvimento 
de competências

• Currículo para formação inicial e em serviço

• Instrumentos de supervisão

• Auxiliares de trabalho

Gestão da cadeia 
de abastecimento 

•  Avaliação da cadeia de frio, da logística e do armazenamento disponível

•  Procedimentos operacionais padrão (POP) para o manuseamento de  
vacinas no 2º ano de vida

• Ferramentas de previsão de vacinas e logística

Comunicação,  
geração da  
procura

• Comunicação e plano e estratégia de envolvimento comunitário

• Planos e materiais para o lançamento

• Materiais de educação para a saúde e auxiliares de trabalho

 Atribuir responsabilidades claras para cada aspecto da preparação.  

Podem ser reactivados os grupos ou comissões que, no passado, tenham sido  
estabelecidos para trabalhar nessas questões, para campanhas de vacinação ou  
novas introduções de vacinas. Contudo, se se desejar a inclusão de outras intervenções 
de saúde juntamente com a vacinação do 2º ano de vida, também deve ser incluída  
a representação de outros programas, como nutrição, gestão integrada de doenças 
da infância (GIDI), malária, água e saneamento, VIH/SIDA pediátrico, etc.   

Chegar a acordo sobre os serviços ou intervenções a proporcionar durante 
a visita e identificar as políticas, directrizes e outros materiais que devem 
ser revistos. 

É provável que entre estes se incluam os apresentados na Tabela 2, abaixo, mas 
poderá haver materiais adicionais a rever, dependendo do país.

TA B E L A  2.     MATERIAIS A REVER E ACTUALIZAR PARA A VACINAÇÃO E SERVIÇOS NO 2º ANO DE VIDA 



29  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

  S E C Ç Ã O  4

4.2  Decidir a calendarização da visita  
ou visitas no 2º ano de vida
Um passo essencial passa por decidir a idade apropriada para a qual agendar a visita 
(ou visitas) do 2º ano de vida. Trata-se de uma função de dados epidemiológicos  
para as VPD em questão, mais o plano para outros serviços de saúde infantil, conforme 
especificado pelas políticas nacionais. Os legisladores e decisores precisam de  
considerar os objectivos de saúde pública e as questões programáticas, utilizando 
critérios transparentes para avaliar a sua importância relativa.

As políticas e directrizes de vacinação nacionais devem estar escritas de modo a  
articularem claramente as acções necessárias dos profissionais de saúde e dos 
cuidadores. Por exemplo:  
•  Esclarecer que, apesar de ser melhor vacinar as crianças assim que se tornam 

elegíveis, para a maioria das vacinas não existe limite de idade superior após o  
qual se deva negar à criança a protecção da vacinação. As excepções são a  
vacina contra o rotavírus, que não é recomendada >24 meses de idade e a dose  
da hepatite B (HepB) à nascença.14 

•  Transmitir o objectivo pretendido das doses de vacina no 2º ano de vida. Se o país 
estiver a introduzir uma segunda dose da MCV no seu plano de rotina, então a dose 
deve ser incluída no requisito de criança totalmente imunizada (CTI) e deve ser  
referenciada como Sarampo 2 ou MR2 ou MMR2, em vez de uma dose de reforço.

      I DA D E S  PA R A  V I S I TAS  AG E N DA DAS  N O  2 º  A N O  D E 
V I DA  PA R A  VAC I N AÇÃO,  E M  T R Ê S  PA Í S E S

   Um país da África Austral decidiu fornecer a MCV2 aos 18 meses, 
pois coincide com a idade para a suplementação de vitamina A.

  Um país da África Ocidental escolheu fornecer a MCV2 aos 15 
meses para minimizar o período de tempo de exposição potencial 
ao vírus do sarampo, apesar de a periodicidade não estar  
sincronizada com o calendário para outros serviços de saúde 
prestados durante o segundo ano de vida.

 Um país do Sul da Ásia introduziu inicialmente a MCV2 e a DTP4 em 
meses diferentes no segundo ano de vida, por motivos epidemiológicos. Contudo, foi mais 
tarde reconhecido que isto adicionava complexidade ao plano de vacinação e contribuía para 
a perda de oportunidades de vacinação. O país modificou então o plano de modo a  
recomendar ambas as doses na mesma visita. 

E X P E R I Ê N C I A  
N AC I O N A L

14  É importante que os programas tenham uma política clara em relação até quão tarde a dose da HepB à nascença pode ser  
administrada. Alguns países param de proporcionar a dose da HepB à nascença para além de duas semanas após o nascimento, de 
modo a manter um intervalo de quatro semanas entre doses. Contudo, em países que utilizam um calendário com 4 doses (com 
vacinas combinadas), não é necessário um intervalo de quatro semanas antes da primeira dose principal (uma vez que o calendário de 
combinação cumpre os requisitos de dosagem) e, por conseguinte, a dose da HepB à nascença pode ser administrada até ao dia antes 
de ter de ser administrada a primeira vacina combinada. Ambas as opções são aceitáveis. Para mais informações, consultar Um guia 
para a introdução e fortalecimento da vacinação da dose da hepatite B à nascença. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2015.  
(www.who.int/immunization/documents/general/ISBN9789241509831/en/).

www.who.int/immunization/documents/general/ISBN9789241509831/en/
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•  Fornecer instruções claras sobre como rastrear adequadamente crianças quanto 
à elegibilidade para revisão de HBR, registar doses, relatar dados e utilizá-los para 
melhorar os serviços.

•  Especificar as acções que os profissionais de saúde devem tomar quando se 
deparam com situações que não representam o ideal, tais como quando chegam 
crianças com doses perdidas ou em atraso, crianças sem HBR, etc. (consultar o 
Anexo 3).

•  Indicar com clareza a política sobre a vacinação de crianças com 12 ou mais 
meses e doses em falta, durante actividades de intensificação periódica da  
vacinação de rotina (IPVR), tais como os Dias de Saúde Infantil (consultar a Caixa 2, 
abaixo).

 

4.3   Actualizar a vacinação sempre que uma criança 
tenha contacto com os serviços de saúde  
As visitas de crianças doentes e visitas a unidades para cuidados de outros membros 
da família no segundo ano de vida também são oportunidades para actualizar as  
doses perdidas pelas crianças no primeiro ano de vida, bem como para fazer o rastreio 
e vaciná-las com as doses agendadas para o segundo ano de vida.

 

      A P R E N D E R  C O M  A  P O L Í T I CA  D E  
VAC I N AÇÃO  D O  GA N A 

  A política de vacinação da República do Gana foi actualizada 
para fornecer orientações claras aos profissionais de saúde  
sobre a vacinação de crianças com mais de 12 meses de idade.

   Política de vacinação de rotina no segundo ano de vida 
O contacto de rotina adicional para vacinações será feito  
durante o segundo ano de vida de uma criança, aos 18 meses  
ou logo após. Os serviços disponíveis neste contacto incluem 
MR2, MenA e qualquer intervenção considerada apropriada  
(por exemplo, suplementação de vitamina A).

Política de actualização Todas as crianças devem ser vacinadas de acordo com o plano de 
vacinação recomendado do Gana. As crianças com doses em falta devem ser vacinadas 
com o antigénio apropriado até aos cinco anos de idade. Durante qualquer visita de saúde, 
deve ser aferido o estado de vacinação de uma criança e administradas as doses em falta, 
de acordo com o plano de actualização recomendado.

Criança totalmente imunizada (CTI) O indicador CTI divide-se em três categorias: CTI até 
ao um ano de idade, CTI até aos dois anos de idade e CTI após os dois anos de idade. Uma 
criança é considerada como estando totalmente imunizada de acordo com a sua idade, se 
tiver recebido todas as vacinas apropriadas para a idade até essa altura.

E X P E R I Ê N C I A  
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 As políticas de vacinação e a  

formação/supervisão dos  
profissionais de saúde devem 
enfatizar a importância de os 
cuidadores trazerem o HBR da  
criança até às unidades sanitárias 
em cada visita e o fornecimento 
de vacinação de actualização  
sempre que uma criança tenha 
contacto com o sistema de saúde. 

Devem ser estabelecidas e amplamente divulgadas directrizes claras sobre  
vacinações de actualização para antigénios perdidos no primeiro ano de vida,  
incluindo um plano de vacinação acelerado para crianças que apresentem  
várias doses de vacinas em falta. Um recurso útil neste aspecto são as 
recomendações da OMS sobre vacinações de actualização, disponíveis em:  
www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf

CA I X A  2.             P RO P O RC I O N A R  VAC I N AÇÃO  D O  2 º  A N O  D E  V I DA  
D U R A N T E  E V E N TOS  D E  I P V R

As actividades de intensificação periódica da vacinação de rotina (IPVR), tais 
como os Dias de Saúde Infantil ou as Semanas de Saúde Materno-infantil, se 
conduzidas com regularidade, devem ser utilizadas para actualizar crianças com 
doses em falta do primeiro ano de vida e fornecer as vacinas do 2º ano de vida  
às quais a criança tem direito. As políticas de vacinação e a formação dos  
profissionais de saúde para as IPVR devem proporcionar orientações claras  
sobre este ponto. 

As actividades de IPVR também devem ser utilizadas como uma oportunidade 
para comunicar a importância da vacinação no segundo ano de vida e a  
necessidade de as crianças serem trazidas para todas as vacinas do 2º ano de 
vida, de acordo com o plano nacional. As actividades de IPVR devem também 
sublinhar a importância do encorajamento aos cuidadores para trazerem o  
HBR da criança para cada contacto de saúde.

Nas políticas, manuais de campo, formação e supervisão, devem ser incluídas 
orientações para profissionais de saúde sobre rastreio, prestação de serviços  
e registo de doses, tanto para as doses de rotina no 2º ano de vida como para as 
actividades de IPVR.

Para mais informações sobre as melhores práticas para actividades de IPVR, 
consultar o recurso da OMS Intensificação periódica da vacinação de rotina. 
Lições aprendidas e implicações na actuação. Disponível em : 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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4.4    Coordenar a vacinação com outros  
serviços no segundo ano de vida
Caso seja decidido utilizar a visita de vacinação do 2º ano de vida para proporcionar 
intervenções adicionais, o processo de planeamento deve envolver representantes 
dos outros programas de saúde relacionados.

Analisar e comparar os atributos técnicos de outras intervenções  
propostas para a(s) visita(s) de rotina no 2º ano de vida

As prioridades, objectivos, conquistas, desafios e planos de diferentes intervenções de 
saúde e nutrição com base em evidências, oferecidas no segundo ano de vida, devem  
ser sistematicamente comparados para identificar as oportunidades e os limites do 
contacto de vacinação no 2º ano de vida, no sentido de reforçar outros serviços.  
Isto poderá implicar a convocação de uma reunião, ou reuniões, para favorecer a  
comunicação e negociação directas entre os intervenientes em relação à prestação 
contínua de cuidados a crianças pequenas e ao papel da vacinação nesse âmbito.

O pacote de serviços a prestar durante a visita do 2º ano de vida deve ser baseado 
numa combinação de considerações técnicas e de gestão orientadas para o cliente. 
As questões a considerar na decisão dos componentes do pacote incluem as seguintes.

• Quais são as prioridades de saúde pública estabelecidas pelo Ministério da Saúde?

•  Que intervenções podem ser proporcionadas nas idades dos 12 aos 23 meses, 
estarão algumas dessas visitas já estabelecidas e será a sua periodicidade  
coincidente com um plano recomendado para a vacinação do 2º ano de vida?

•  Que serviços, e quantos, podem ser agendados para uma única visita no 2º ano  
de vida e irá isto melhorar a conveniência para a criança e o cuidador?

•  Poderão as intervenções ser todas proporcionadas às crianças através de serviços 
fixos (estáticos), de locais de proximidade e móveis e serão essas estratégias de 
prestação de serviços plenamente funcionais?

•  As intervenções propostas para esta visita são realizadas por todo o país ou  
apenas em determinadas áreas geográficas?

• Qual a semelhança nos requisitos logísticos?

•  Quais são as implicações para os recursos humanos, incluindo capacidade  
de pessoal, tempo a despender por paciente e fluxo de pacientes?

•  Estarão disponíveis recursos humanos e financeiros suficientes para proporcionar 
e sustentar cada intervenção proposta para visita?
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Alguns países planearam serviços integrados que incluem a vacinação para além de 
um ano de idade e avaliaram a experiência para identificarem formas de melhorar os 
serviços. As lições aprendidas de tais experiências podem ajudar a guiar outros países 
nos seus processos de tomada de decisões e planeamento.

      O  PAC OT E  D E  I N T E RV E N Ç Õ E S  DA  Z Â M B I A  PA R A 
U M A  V I S I TA  D E  ROT I N A  A B R A N G E N T E  AOS  1 8 
M E S E S  D E  I DA D E

   Um ano após a República da Zâmbia ter introduzido a MCV2, 
o Ministério da Saúde e parceiros analisaram a experiência de 
modo a decidir como fortalecer o desempenho e integrar a 
vacinação no 2º ano de vida com outros serviços. Foi convocada 
uma reunião na qual funcionários de vários programas, incluindo 
vacinação, nutrição e saúde infantil, bem como representantes 
do SIGS, equipas provinciais e distritais e parceiros técnicos 
fulcrais, deliberaram sobre formas de a visita no 2º ano de vida 
para a MCV2 poder servir necessidades de saúde adicionais.

Um resultado essencial foi a definição do pacote de serviços indicado abaixo. Isto  
reflectiu, em parte, uma decisão do MdS no sentido de alterar a sua estratégia de  
fornecimento da suplementação de vitamina A e desparasitação para a afastar das  
Semanas de Saúde Infantil e as aproximar dos serviços de rotina.

Com 18 meses, todas as crianças  
recebem agora o seguinte:

• MCV2

•  Actualização de outras  
vacinações que a criança perdeu  
no primeiro ano de vida e para  
as quais ainda é elegível

•  Monitorização e promoção do  
crescimento

• Suplementação da vitamina A

•  Tratamento de desparasitação  
(mebendazol)

Para algumas crianças, se indicado, também são fornecidos os seguintes:

• Seguimento/encaminhamento para diagnóstico infantil precoce (DIP) de VIH/SIDA;

•  Encaminhamento para a GIDI ou Gestão integrada de casos comunitários (GCCI) para 
crianças com febre ou outros sinais de doença durante a visita.

E X P E R I Ê N C I A  
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      LIÇÕES APRENDIDAS COM AS HONDURAS NA  
INTEGRAÇÃO DA VACINAÇÃO COM OUTROS  
SERVIÇOS NOS PRIMEIROS CINCO ANOS DE VIDA

  O programa de vacinação na República das Honduras serve de 
plataforma sólida para a prestação de outros serviços dos 2 aos  
5 anos de idade. Estes incluem a suplementação de vitamina A, 
ácido fólico para as mães, promoção da amamentação em  
exclusivo, educação sobre a identificação de tumores oculares e 
medidas locais limitadas no tempo para conter surtos de cólera  
e controlar o dengue. Um estudo da experiência inicial identificou 
o que se segue.

•  Uma coordenação e planeamento conjunto próximos entre os diferentes programas e 
diferentes níveis do sistema de saúde são essenciais para o sucesso.

•  São essenciais directrizes técnicas e programáticas preparadas em conjunto para definir 
com clareza a prestação das intervenções a serem providenciadas durante as visitas de 
rotina que incluem vacinação.

•  Os profissionais de saúde, em todos os níveis, devem ter formação sobre as directrizes 
técnicas.

•  É necesário prever, adquirir, distribuir e armazenar atempadamente e com rigor todos os 
materiais, e não apenas as vacinas, necessários ao nível da unidade sanitária para a visita 
de rotina.

•  Um grupo de trabalho de comunicações deve desenvolver um plano de comunicações 
estratégico que inclua o desenvolvimento de materiais, a utilização dos meios de  
comunicação, o envolvimento da comunidade, bem como uma cronologia e orçamento.

•  Os formulários para registo e reporte dos dados devem ser adaptados e o SIGS  
actualizado em conformidade com os mesmos.

•  Deve ser executada a monitor-
ização sistemática, por faixa 
etária e estratégia de progresso 
em relação aos objectivos.

•  A supervisão conjunta com o  
pessoal de todos os programas 
relevantes deve dar prioridade  
a áreas de grande densidade  
populacional e áreas em risco.

•  Os desafios à integração  
sustentada incluem o financia-
mento incerto e o abastecimento 
limitado de produtos essenciais. 

Fonte: Molina-Aguilera et al. J. Inf. Dis. 2012;205 (Supl. 1).

E X P E R I Ê N C I A  
N AC I O N A L
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A introdução de uma visita agendada no 2º ano de vida para a vacinação requer um 
planeamento detalhado para a implementar no seio da organização existente e para 
a prestação de serviços fixos, de locais de proximidade e móveis. Os supervisores 
das unidades e distritais têm um papel importante a desempenhar no ajustamento 
do microplaneamento e na revisão da organização dos serviços, fluxo de pacientes, 
recursos humanos e prevenção de oportunidades perdidas de vacinação.

O nível nacional deve proporcionar orientações para a actualização de modelos de 
microplaneamento e para assegurar uma prestação de serviços de alta qualidade, 
especialmente se existir uma sequência preferencial para a administração das inter-
venções. A vacinação, como um procedimento invasivo, deve ser administrada, em 
geral, após outros procedimentos.15 Contudo, o profissional de saúde deve concluir a 
interacção com o cuidador dando orientações sobre o que fazer em caso de efeitos 
secundários ou eventos adversos e quando e onde regressar para a próxima visita.
  

5.1  Actualizar as ferramentas e os processos de 
microplaneamento 
Em muitos países, as ferramentas de microplaneamento actualmente em utilização 
são concebidas para suportar o planeamento da vacinação no primeiro ano de vida. 
Para acomodar a vacinação no 2º ano de vida, as ferramentas de microplaneamento 
devem ser revistas e expandidas de modo a incluir a coorte do segundo ano, com 
idades entre os 12 e os 23 meses. A população-alvo são os bebés sobreviventes da 
coorte de nascimentos do ano anterior. Por exemplo, se a DTP4 estiver agendada para 
ser administrada a crianças que tenham 18 meses de idade ou mais, então o grupo- 
alvo para o microplaneamento do ano corrente é o numero de bebés sobreviventes 
do ano anterior. Estas informações devem estar disponíveis nos planos do ano anterior.

A vacinação atempada durante uma visita agendada no segundo ano de  
vida é altamente desejável, mas a idade de 24 meses não deve ser encarada 
como um ponto de corte, a partir do qual as crianças não são vacinadas. 
O microplaneamento deve ser baseado na coorte com idades entre os 12 
e os 23 meses e, mesmo que as crianças sejam vacinadas para além da 
idade-alvo, não afecta o número ou área de captação das crianças a serem 
vacinadas, apenas a idade em que realmente recebem as vacinas. Como 
é descrito em maior detalhe na Secção 7, todas as doses, independente-
mente de quando são administradas, devem ser registadas em HBR, folhas 
de inventário, registos da unidade, registos de vacinação electrónicos (RVE) 
e relatórios mensais, de acordo com a idade em que a criança realmente 
recebeu as vacinas. 

15  Reduzir a dor no momento da vacinação. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2015.  
(www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf).

http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf
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O microplaneamento deve prestar particular atenção à identificação de locais de 
proximidade que sejam convenientes para o(s) cuidador(es), tendo em conta que uma 
criança no 2º ano de vida é agora mais velha, mais pesada e mais difícil de transportar 
do que um bebé. Também é mais provável que as mães estejam a trabalhar fora de 
casa. Para melhorar o acesso e reduzir as taxas de abandono, a selecção do local,  
dia da semana e hora para as sessões em locais de proximidade devem, sempre que 
possível, ser decididas através de consulta com os membros da comunidade.

A prestação de serviços de saúde adicionais durante a visita agendada do 2º ano de 
vida significa que o microplaneamento deve tratar as funcionalidades operacionais 
desses serviços, bem como as da vacinação. O pessoal responsável pela nutrição, 
saúde infantil, água e saneamento, VIH/SIDA, planeamento familiar, educação para  
a saúde ou outros programas, deve ser encorajado a participar no processo  
de microplaneamento.

5.2  Rever as implicações nos recursos  
humanos para a visita no 2º ano de vida 

Muitos países de baixos recursos enfrentam limitações severas em termos de  
recursos humanos, pelo que a verdadeira situação do pessoal nas unidades sanitárias 
fica aquém dos padrões governamentais. A capacidade de proporcionar serviços  
variados durante a visita requer que estejam presentes os tipos certos de profissionais 
de saúde em cada unidade.

Durante a fase de planeamento do 2º ano de vida ao nível nacional, os funcionários  
da saúde devem rever a disponibilidade real dos recursos humanos nas unidades 
sanitárias, sendo-lhes fornecidas orientações sobre os tipos de pessoal que podem 
executar cada tarefa. Poderá ser necessário rever os termos de referência e  
responsabilidades. Ao nível clínico, os enfermeiros-chefes ou chefes de unidade 
devem comunicar com clareza a sequência de serviços, tanto para os serviços fixos, 
como de locais de proximidade. Também devem designar que pessoal irá executar 
tarefas específicas (descritas mais detalhadamente na Secção 8). Estas incluem:

• rastreio de crianças para determinar que serviços devem receber nesse dia;

•  proporcionar cada serviço numa ordem pré-definida, por exemplo, monitorização 
e promoção do crescimento, suplementação de vitamina A, desparasitação,  
vacinação, aconselhamento;

•  registo dos serviços administrados, em todas as ferramentas apropriadas,  
imediatamente após os serviços serem proporcionados;

•  discutir, com cada cuidador, o que a criança acabou de receber e que mais acções 
o cuidador precisa de tomar.
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Em unidades sanitárias mais pequenas, em que um, ou alguns, membro do pessoal 
executa todas as funções, é preferível que os profissionais de saúde na unidade  
recebam formação para proporcionarem todos os serviços do 2º ano de vida, de 
modo a assegurar uma prestação de serviços contínua quando quaisquer membros 
da equipa estiverem de licença.

Tanto nos pontos de prestação de serviços fixos como de locais de proximidade, os 
profissionais de saúde comunitários (PSC), ou voluntários com formação, poderão 
ser capazes de auxiliar os profissionais de saúde com o fluxo de pacientes, educação 
para a saúde e, possivelmente, alguns aspectos da manutenção de registos. No seio 
das comunidades, as tarefas do PSC poderão incluir o registo de recém-nascidos,  
manutenção dos registos comunitários das crianças dos 0 aos 59 meses de idade e 
de grávidas, rastreio pré-definido e seguimento, conversas com os membros da  
comunidade sobre a importância da vacinação e de outros serviços no segundo ano 
de vida, informando-os de quando e onde procurar os serviços.

Contudo, algumas tarefas são menos apropriadas para PSC ou voluntários. Por  
exemplo, o rastreio de crianças dos 12 aos 23 meses sobre a elegibilidade para a  
vacinação é mais complexo do que o da vacinação de bebés, uma vez que o número  
de doses que estas crianças já deveriam, nessa idade, ter recebido, é superior e 
poderá haver incertezas sobre como lidar com doses em falta ou em atraso. Portanto, 
provavelmente, isto irá requerer profissionais de saúde com formação.

Em unidades sanitárias mais pequenas com pessoal limitado, é preferível que todos os profissionais 
de saúde recebam formação para proporcionarem todos os serviços do 2º ano de vida, de modo  
a assegurar uma prestação de serviços contínua quando quaisquer membros da equipa estiverem  
de licença.

©
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5.3  Determinar a viabilidade 
de proporcionar todos os 
serviços desejados para 
a visita no 2º ano de vida 
e as questões práticas do 
fluxo de pacientes

Em contextos de baixos recursos, poderá  
não ser sempre possível ter todos os serviços 
disponíveis ao mesmo tempo e no mesmo  
local. Por exemplo, um mandado a nível  
nacional para a vacinação diária poderá  
não ser exequível numa unidade pequena,  
apenas com um ou dois profissionais de  
saúde que proporcionam todos os serviços.  
Em situações como esta, é importante  
comunicar amplamente e mobilizar as com- 
unidades para virem em busca dos serviços  
nos dias específicos em que são oferecidos.

Ao nível distrital e das unidades, os  
funcionários da saúde devem ter em  
mente as seguintes questões:

•  Quais seriam as tarefas específicas para 
cada tipo de profissional de saúde no  
fornecimento da vacinação, mais outros 
serviços, durante a visita do 2º ano de  
vida? O que, se algo, fará de modo  

 — R EC U RS OS  E S S E N C I A I S

Guias de recursos de Oportunidades 
Perdidas de Vacinação (OPV)

A estratégia da OMS para a redução 
das oportunidades perdidas de 
vacinação (OPV) pretende aumentar 
a cobertura da vacinação, fazendo 
uma melhor utilização dos locais de 
vacinação existentes (em centros  
de saúde, hospitais, serviços de 
proximidade/móveis, etc.). Para além 
de melhorar a cobertura, reduzir 
as OPV irá melhorar a prestação 
de serviços de saúde e promover a 
sinergia entre programas.

   www.who.int/immunization/
programmes_systems/policies_ 
strategies/MOV/en/

diferente da prática actual numa base diária, mensal, trimestral ou anual?

•  Que constrangimentos é provável ocorrerem que possam resultar em tempos  
longos de espera, especialmente em unidades com muito volume? Os  
supervisores clínicos devem determinar como reduzir os tempos de espera.

•  Em situações em que todos os pacientes passam primeiro pelo funcionário de 
registo antes do acesso aos serviços, poderá este passo ser utilizado para  
comunicar com os pais, responder às suas questões e fazer a triagem das  
crianças para os diferentes pontos de serviço? Em alguns casos, pode ser possível  
proporcionar determinados serviços na área de registo ou de espera, antes de 
as mães ou cuidadores se dispersarem para outros departamentos. Poderá ser 
necessário destacar pessoal da vacinação ou de outros departamentos para o 
balcão de registo de forma rotativa, para auxiliar neste passo.

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
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16  As avaliações OPV executadas no Chade (2015), Timor-Leste (2015) e Burkina Faso (2016) indicaram que ocorre uma proporção maior 
de OPV no segundo ano de vida.    

•  Todos os serviços propostos a serem fornecidos durante uma visita do 2º ano de 
vida para vacinação são realmente fornecidos e estão disponíveis nos mesmos 
dias? Surgem oportunidades de vacinação perdidas e outros serviços quando 
nem todo o pessoal ou serviços são fornecidos à mesma hora, no mesmo lugar. A 
complexidade adicional da visita do 2º ano de vida poderá requerer a revisão do 
plano para os serviços de locais de proximidade, de forma a optimizar a utilização 
dos recursos humanos.

•  Existem políticas e práticas em vigor para que todas as crianças tenham os seus 
HBR e sejam rastreadas e vacinadas, conforme apropriado, quando vêm em busca 
de qualquer tipo de cuidados (curativos e/ou preventivos)?

As avaliações nacionais recentes demonstraram que as taxas de oportunidades  
perdidas de vacinação (OPV) são particularmente elevadas durante as visitas no  
segundo ano de vida.16  Por conseguinte, é importante conceber e organizar os 
serviços de formas que encoragem à coordenação ente as diferentes intervenções 
de saúde. As conclusões da avaliação indicam também que apenas 1 a 2 visitas para 
cuidados preventivos ocorrem durante o segundo ano de vida, pelo que existe  
uma necessidade ainda maior de capitalizar nessas oportunidades. Num país que 
tenha levado a cabo uma avaliação de OPV, as conclusões devem ser incorporadas 
num planeamento para melhor organizar os serviços. 

Políticas devem ser postas em prática para assegurar que todas as crianças carreguem seus  
HBRs e sejam rastreadas e vacinados, se necessário, quando eles vierem para qualquer tipo de 
serviço de saúde.
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6.1   Produtos necessários para a vacinação  
e outros serviços no segundo ano de vida
Os organizadores devem rever todos os bens necessários para a visita do 2º ano de 
vida, quer para vacinação como para outros serviços. Quaisquer ajustes necessários  
para previsão, distribuição e armazenamento devem ser identificados e tratados 
de modo a assegurar que todos os produtos estão disponíveis em cada ponto de 
prestação de serviços. A Tabela 3 apresenta um exemplo ilustrativo com base no  
pacote de serviços adoptado na Zâmbia. Os países podem adaptá-lo para corresponder 
ao pacote de serviços que pretendem incluir na sua visita de rotina do 2º ano de vida.

TA B E L A  3.     I N T E RV E N Ç Õ E S  E  P RO D U TOS  D E  VAC I N AÇÃO  E  O U T ROS  S E RV I Ç OS  N U M A  V I S I TA 
AG E N DA DA  N O  2 º  A N O  D E  V I DA  (exe m p l o  i l u s t rat i vo) 

S E RV I Ç O/  
I N T E RV E N ÇÃO

P RO D U TOS 
N EC E S SÁ R I OS

PAS S OS  A  P R E PA R A R  PA R A  
A  V I S I TA  D O  2 º  A N O  D E  V I DA

Dose de vacina 
recomendada  
no 2º ano de vida 
(MCV2, MenA,  
reforço DPT4/Penta)

• Vacina

• Solução de diluição

• Agulhas e seringas

• Caixas de segurança

•  Ferramentas de gestão 
de dados actualizadas  

•  Prever quantidades adicionais de  
vacinas necessárias, se existentes

•  Aferir as necessidades para maior  
capacidade de armazenamento a frio

•  Prever quantidades adicionais de  
agulhas e seringas necessárias

•  Estimar as caixas de segurança  
adicionais necessárias

•  Rever e tratar o aumento das  
necessidades de gestão de resíduos

•  Actualizar as ferramentas de  
registo e reporte 

Actualização de  
outras vacinações 
que a criança  
perdeu no primeiro 
ano de vida

• Vacina

• Solução de diluição

• Agulhas e seringas

• Caixas de segurança

•  Ferramentas de gestão 
de dados actualizadas

•  Prever quantidades adicionais de vacinas, 
se necessárias17 

•  Aferir as necessidades para maior  
capacidade de armazenamento a frio

•  Prever quantidades adicionais de agulhas 
e seringas necessárias

•  Estimar as caixas de segurança adicionais 
necessárias

•  Rever e tratar o aumento das  
necessidades de gestão de resíduos

•  Assegurar que as ferramentas de gestão 
de dados permitem o registo/reporte de 
doses «atrasadas»
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S E RV I Ç O/  
I N T E RV E N ÇÃO

P RO D U TOS 
N EC E S SÁ R I OS

PAS S OS  A  P R E PA R A R  PA R A  
A  V I S I TA  D O  2 º  A N O  D E  V I DA

Suplementação  
da vitamina A 

•  Cápsulas de 200 000 
IU de Vitamina A

•  Pinças/tesouras

•  Ferramentas de gestão 
de dados

•  Prever as quantidades necessárias para o 
fornecimento de vitamina A na visita de 
rotina do 2º ano de vida. Isto poderá  
representar uma alteração na estratégia 
de prestação de serviços (se anterior-
mente prestados através de Dias de 
Saúde Infantil semi-anuais, por exemplo)

•  Rever as quantidades fornecidas nos  
kits de medicamentos essenciais, de 
modo a determinar se são suficientes 
para suprir as necessidades para os 
serviços de rotina

•  Conforme necessário, tratar das dis-
crepâncias entre as necessidades previs-
tas e as quantidades disponíveis através 
dos kits de medicamentos essenciais

Tratamento de 
desparasitação

•  Medicação de  
desparasitação

•  Ferramentas de  
gestão de dados

•  Prever as quantidades necessárias para o 
tratamento de desparasitação a adminis-
trar na visita de rotina do 2º ano de vida

•  Comparar com as quantidades fornecidas 
nos kits de medicamentos essenciais, de 
modo a determinar se são suficientes para 
suprir as necessidades para os serviços 
de rotina

•  Conforme necessário, tratar das dis-
crepâncias entre as necessidades previs-
tas e as quantidades disponíveis através 
dos kits de medicamentos essenciais

Monitorização  
e promoção do  
crescimento

• Balanças

•  Fitas de circunferência 
do braço médio (MUAC)

•  Materiais de  
aconselhamento

•  Registo de crescimento, 
se separado do HBR

•  Ferramentas de gestão 
de dados 

•  Rever a disponibilidade de todos os  
produtos e materiais no ponto de 
prestação de serviços, com base nos 
níveis estimados de utilização e  
frequência durante o segundo ano  
de vida

Seguimento do 
diagnóstico infantil 
precoce de VIH/SIDA

•  Ferramentas de  
gestão de dados

•  Materiais de  
aconselhamento 

•  Analisar se são necessárias quantidades 
adicionais de medicamentos como o 
cotrimoxazol como parte dos passos de 
seguimento

17  No geral, poderão não ser necessárias quantidades adicionais, pois estas são «vacinações atrasadas» de crianças já contabilizadas 
na previsão de vacinas do ano anterior, não doses adicionais. Contudo, para cobrir os desperdícios ao nível do campo, os países 
poderão considerar doses adicionais para actualização com base nas coberturas dos anos anteriores.
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Dependendo das intervenções que os países escolham proporcionar em conjunto 
com a vacinação no 2º ano de vida, outros potenciais produtos a considerar  
poderão incluir:

•  suplementação de zinco preventiva ou utilização do zinco na gestão da diarreia18 

•  vários pós de micronutrientes

• tratamentos para má nutrição aguda grave

• suplementos de ferro

• redes mosquiteiras tratadas com insecticida (ITN)

Em alguns países, os produtos como a suplementação de vitamina A e a medicação 
de desparasitação são fornecidos principalmente através de actividades do estilo 
de campanhas, como os Dias de Saúde Infantil semi-anuais ou semanas que têm as 
suas próprias cadeias de abastecimento, que operam de forma independente das 
dos serviços de rotina. Se os países decidirem passar a fornecê-los através de uma 
visita integrada no 2º ano de vida, então devem assegurar que existem quantidades 
suficientes em todos os pontos de 
prestação de serviços para uma 
prestação de rotina. Em países em 
que esses produtos são fornecidos 
às unidades sanitárias como parte 
dos kits de medicamentos essenci-
ais, determinar se os kits fornecem 
quantidades suficientes para suprir 
as necessidades das visitas do 2º 
ano de vida. Os países podem  
consultar as directrizes e normas  
do seu programa existente ou 
referências globais, incluindo as  
directrizes da OMS Suplementação 
da vitamina A em bebés e crianças 
dos 6 aos 59 meses de idade19  e  
Quimioterapia de prevenção na  
helmintíase humana. Utilização  
coordenada de medicamentos  
anti-helmínticos em intervenções  
de controlo: um manual para  
profissionais de saúde e gestores  
de programas.20 

18 www.who.int/elena/titles/zinc_diarrhoea/en/
19 www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/vas_6to59_months/en/
20 www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/9789241547109/en/

www.who.int/elena/titles/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/zinc_diarrhoea/en/ 
www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/vas_6to59_months/en/
www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/vas_6to59_months/en/
www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/9789241547109/en/


45  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

  S E C Ç Ã O  6

6.2    Vacinas e materiais de vacinação no  
segundo ano de vida

21  www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/ 

 — R EC U RS O  E SS E N C I A L

Princípios e considerações para 
adicionar uma vacina a um programa 
nacional de vacinação. Da decisão 
à implementação e monitorização

Este recurso explica os princípios 
essenciais e questões a serem 
considerados ao introduzir uma 
nova vacina num programa nacional 
de vacinação e inclui referências e 
ferramentas/listas de verificação para 
o planeamento, implementação e 
monitorização. Cabe realçar que este 
guia também destaca as formas de 
utilizar a oportunidade de adicionar 
uma nova vacina para reforçar os 
sistemas de saúde e de vacinação.

  www.who.int/immunization/ 
programmes_systems/policies_ 
strategies/vaccine_intro_ 
resources/nvi_guidelines/en/

Na previsão dos requisitos para a vacinação  
no segundo ano de vida, a população-alvo  
são os bebés sobreviventes da coorte de  
nascimentos do ano anterior. Por exemplo,  
se a MenA estiver agendada para ser  
administrada a crianças que tenham 18 meses 
de idade, então o grupo-alvo para fins de  
previsão para o ano corrente é o numero de 
bebés sobreviventes do ano anterior. Como 
indicado na Caixa 1, a vacinação atempada  
durante uma visita do 2º ano de vida é  
altamente desejável, mas a idade de 24 meses 
não deve ser encarada como um ponto de 
corte, a partir do qual as crianças não são  
vacinadas. As implicações práticas para a  
previsão são de que esta se deve basear na  
coorte dos 12 aos 23 meses. Se as crianças 
forem vacinadas para além dos 23 meses,  
isso não afecta o número de doses necessárias, 
apenas a idade em que realmente recebem 
essas doses. Apesar de as doses deverem ser 
registadas e reportadas com precisão em folhas 
de inventário e relatórios mensais de acordo 
com a idade real da vacinação, isto não deve 
afectar as práticas de gestão de stocks.

Introduzir uma nova vacina

Caso se vá introduzir uma vacina completa-
mente nova (por exemplo, MenA) no plano 
de vacinação de rotina no segundo ano de 
vida, então os organizadores nacionais devem 
consultar o documento da OMS Princípios e 
considerações para adicionar uma vacina a um 
programa nacional de vacinação. Da decisão à 
implementação e monitorização. As Secções 3.4 e 3.5 contêm uma discussão  
aprofundada da gestão e previsão das vacinas.21  As modificações específicas na 
gestão da cadeia de abastecimento irão depender das características da nova  
vacina a ser introduzida.

www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/
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Adicionar outra dose de uma vacina  
que já se encontra no plano 

Se a visita do 2º de ano de vida for incluir o  
fornecimento de uma dose adicional ou de 
reforço de uma vacina que já faz parte do plano 
nacional, os preparativos necessários também 
irão depender da(s) vacina(s) em questão.

A introdução de uma segunda dose da vacina 
contra o sarampo ou MR em frascos de 10  
doses foi estimada como requerendo um 
aumento de 15 a 25% no espaço de armazena-
mento da cadeia de frio. A necessidade de 
doses de vacinas adicionais é compensada em 
certa medida por uma redução esperada na 
taxa de desperdício para vacinas em frascos  
de 10 doses, pois devido ao aumento da  
população-alvo, serão utilizadas mais doses  
por frasco. Foi estimado que a taxa de  
desperdício da vacina contra o sarampo  
poderá ser reduzida em 40% com a mudança 
de um plano com uma dose para um plano  
com duas doses. 22

Os gestores de programas e técnicos de  
logística também precisam de monitorizar e 
rever a taxa de desperdício e o factor de  
desperdício para a vacina contra o sarampo,  
com base em quaisquer alterações nas  
políticas, ou práticas concretas, em relação 
às circunstâncias para profissionais de saúde 
abrirem frascos de várias doses dessas vacinas. 
Com formação adicional ou reforço das  
competências, deve tornar-se prática corrente 

22  Um guia para a introdução de uma segunda dose da vacina contra o sarampo nos calendários de vacinação de rotina. Genebra: 
Organização Mundial de Saúde; 2013 (www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/) pp. 21–22.

 — R EC U RS O  E SS E N C I A L

 
Um guia para a introdução de  
uma segunda dose da vacina  
contra o sarampo nos planos  
de vacinação de rotina

Este recurso proporciona orientação 
para suportar as discussões de 
política e aspectos operacionais 
da introdução de uma segunda 
dose da vacina contra o sarampo 
no plano de vacinação de rotina.

Fornece indicações úteis sobre 
assuntos específicos à vacinação 
no segundo ano de vida, incluindo 
a previsão de vacinas, comuni-
cações e monitorização de dados.

  http://www.who.int/ 
immunization/documents/WHO_
IVB_13.03/en/ 

A Guide to Introducing  
a Second Dose of Measles 
Vaccine into Routine 
Immunization Schedules

os profissionais de saúde abrirem frascos de 10 
doses quando apenas uma ou duas crianças forem trazidas a uma sessão de  
vacinação. Esta prática iria melhorar a vacinação atempada, que é uma prioridade 
importante do programa, em particular para o sarampo. Contudo, poderia  
potencialmente aumentar as taxas de desperdício.

Em relação à introdução da DTP4, o efeito na gestão da cadeia de abastecimento 
é determinado pelo produto de vacina a ser utilizado. Por exemplo, se um país que 

http://www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/


47  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

  S E C Ç Ã O  6

utiliza a vacina pentavalente para a vacinação de bebés planeia proporcionar a DTP4 
utilizando apenas a DTP, então a situação é semelhante a adicionar uma nova vacina  
à cadeia de frio. Se o país, por outro lado, decidir proporcionar a DTP4 na forma de 
uma dose adicional da vacina pentavalente, então os requisitos adicionais de  
armazenamento a frio poderão ser minimizados e, em termos de programa, será mais 
fácil gerir os materiais. A utilização da vacina pentavalente significa que as doses 
adicionais de hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B (Hib), apesar de não serem 
prejudiciais, irão ser proporcionadas sem qualquer necessidade. Trata-se de uma  
decisão que necessitará de ser ponderada pelo programa nacional.

Vacinação de actualização para doses perdidas no primeiro ano de vida

Muitos países já contabilizam alguma vacinação de actualização utilizando os  
produtos existentes. Com a introdução de uma plataforma para o 2º ano de vida e 
políticas reforçadas para actualização da vacinação, é possível que os requisitos de 
vacinas e logística aumentem a curto prazo; por conseguinte, os gestores devem 
monitorizar as tendências no consumo de vacinas, para que possam ajustar as suas 
previsões de vacinas em conformidade. O impacto potencial na gestão das vacinas 
e da cadeia de frio da vacinação de actualização pode ser estimado com base numa 
combinação de factores, incluindo dados de tendências anteriores sobre a vacinação 
em crianças maiores de um ano, o número previsto de doses de cada vacina a ser 
dada após um ano de idade e se os frascos das vacinas em questão podem ser  
utilizados em dias subsequentes depois de terem sido abertos, de acordo com a 
política de frascos multidose.23 

Outros produtos para vacinação

São necessárias quantidades acrescidas de agulhas, seringas e caixas de segurança 
para acomodar as vacinas adicionais a dar no segundo ano. A Secção 3.5 de Princípios 
e considerações para adicionar uma vacina a um programa nacional de vacinação.  
Da decisão à implementação e monitorização fornece orientações detalhadas sobre 
este assunto.24 

As quantidades necessárias destes produtos irão depender da cobertura estimada 
para cada dose de cada vacina e é provável que isto se altere com o tempo. Em  
alguns países, a taxa de abandono da MCV1 para a MCV2 era inicialmente elevada, 
mas depois caiu passados alguns anos, enquanto que noutros persistiram taxas de 
abandono elevadas. Os gestores de programa e técnicos de logística devem  
monitorizar os padrões reais de cobertura e o consumo de vacinas todos os anos, 
ajustando as suas metas e previsões em conformidade.

23  Declaração de Política da OMS: Política de frascos multidose (PFM), revisão de 2014. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2014   
(www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/). 

24  www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/ 

www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/
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O registo, reporte e utilização de dados a todos os níveis pode ser o aspecto mais 
complexo da introdução da vacinação no segundo ano de vida. Devem ser clara-
mente definidos os grupos-alvo a serem vacinados, ou a quem serão prestados outros 
serviços, devendo ser utilizados denominadores apropriados para calcular a cober-
tura nesses grupos-alvo. Para determinar o requisito de dados, devem ser tomadas 
decisões sobre os tipos de informação, devendo ser utilizados indicadores para 
monitorizar o desempenho e guiar as acções. Os instrumentos de registo de dados e 
reporte precisam de ser revistos cuidadosamente e com contributos dos utilizadores 
finais, de modo a assegurar que promovem o rastreamento correcto para a  
elegibilidade, prestação de serviços e práticas de registo e reporte por parte dos 
profissionais de saúde.

Esta secção examina os seguintes tópicos.

 1.
INDICADORES DE 
DESEMPENHO.
Os programas devem 
decidir como moni-
torizar a introdução e  
o desempenho e  
como os indicadores 
serão utilizados para 
guiar as actividades e  
a tomada de decisões.  
Devem também consid-
erar formas alternativas 
de obter os dados do 
programa, por exemplo, 
através de inquéritos de 
cobertura com base na 
população ou inquéritos 
de conhecimentos- 
atitudes-práticas (CAP). 
 

2.
REQUISITOS  
DE DADOS.
Assim que os indica-
dores de desempenho 
forem conhecidos,  
podem ser definidos  
os requisitos de dados  
para a geração  
dos indicadores. 
 
 

3.
ACTUALIZAR  
FORMULÁRIOS  
E SISTEMAS  
DE DADOS.
Isto inclui todas  
as ferramentas de  
registo, reporte  
e monitorização.

©
 U

N
IC

EF/U
N

0
26564/Parry
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7.1   Indicadores de desempenho

A core principle in deciding which changes to make to data management tools and 
Um princípio nuclear na decisão sobre que alterações devem ser feitas nas ferramentas 
e procedimentos de gestão de dados é que devem ser recolhidos apenas os dados  
que têm probabilidade de serem utilizados. Os países devem ter noção de que existem  
determinados indicadores globais de vacinação que devem ser reportados regular-
mente. Contudo, outras necessidades de dados poderão variar de país para país,  
dependendo das prioridades e problemas do programa. A Tabela 4 apresenta  
indicadores de vacinação relevantes para o estabelecimento ou reforço de uma visita 
no 2º ano de vida.

A medição de indicadores do 2º ano de vida requer o registo e marcação das  
doses administradas até à idade de administração. Em cenários em que se sabe que  
a vacinação acontece tarde e a melhoria das cronologias é uma prioridade, as folhas 
de inventário podem ser desagregadas em três grupos etários: 0–11 meses, 12–23 
meses e >24 meses. Isto irá permitir que o programa monitorize se a pontualidade  
melhora ao longo do tempo. Um país com um registo forte de vacinação atempada 
poderá não ver isto como importante, preferindo que as suas folhas de inventário  
tenham apenas dois grupos etários: 0–11 meses e >12 meses.

Para evitar a sobrecarga dos profissionais de saúde com os requisitos de reporte, os 
países devem ponderar cuidadosamente quais, se alguns, dados adicionais serão 
necessários para os indicadores do 2º ano de vida e aproveitarem a oportunidade para 
rever e, possivelmente, remover os indicadores que não são utilizados actualmente. 
Nesta base, os países precisam de decidir que dados recolher de forma administrativa 
todos os anos, de todos os pontos de prestação de serviços de vacinas, e que dados 
recolher com menor frequência através de inquéritos de cobertura com base na  
população, tais como Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS), Inquéritos de  
Aglomeração de Indicadores Múltiplos (IAIM) ou estudos CAP. É importante diferenciar 
entre os dados recolhidos através de cada um destes métodos.

Os inquéritos de cobertura com base na população para a vacinação de rotina devem 
ser adaptados para captar dados sobre todas as doses administradas. O documento 
Inquéritos de aglomeração de cobertura de vacinação: manual de referência (2017)25   
da OMS proporciona orientação para definir as populações-alvo a serem inquiridas se 
a vacinação se prolongar para além de um ano de idade. Para cobertura das vacinas 
recomendadas entre os 12 a 23 meses de idade (por exemplo, MCV2, DTP4), o  
Manual de referência sugere sondar as crianças entre os 24 e 35 meses de idade, para 
além daquelas com 12 a 23 meses de idade, normalmente sondadas sobre as vacinas 
recomendadas <12 meses.

Monitorização do abandono da MCV1 para a MCV2

O abandono da MCV1 para a MCV2 deve ser monitorizado ao nível das unidades,  
subnacional e nacional, com base em relatórios de resumo mensais. Também se 

25  http://www.who.int/immunization/documents/who_ivb_18.09/en/

http://www.who.int/immunization/documents/who_ivb_18.09/en/
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26   Um guia para a introdução de uma segunda dose da vacina contra o sarampo nos calendários de vacinação de rotina.  
Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2013  (www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/) Anexo 6, p.16. 

encorajam gráficos de monitorização ao nível das unidades. Isto complica-se com o 
facto de as doses estarem agendadas para serem administradas a duas coortes de 
nascimentos diferentes; contudo, na realidade, a diferença real no tamanho  
entre coortes para dois anos consecutivos é muito pequena, pelo que, para efeitos  
do cálculo do abandono, deve ser utilizado o mesmo denominador para ambas as 
doses. A recomendação é utilizar como denominador os bebés sobreviventes na  
coorte a receber a MCV1.26 Um gráfico de monitorização de cobertura de amostra, 
incluindo o abandono da MCV1 para a MCV2, é incluído no Anexo 2.

Monitorizar se são providenciadas todas as intervenções previstas para 
uma visita agendada no 2º ano de vida

A visita no 2º ano de vida é uma oportunidade para proporcionar inúmeros serviços 
à mesma criança, encorajando uma maior utilização dos serviços durante uma idade 
vulnerável. É importante ter em funcionamento um sistema para monitorizar a  
entrada de todas as intervenções proporcionadas durante a visita do 2º ano de vida. 
Por exemplo, se o desempenho para a vacinação for superior ao de outros serviços, 
pode sinalizar obstáculos no fornecimento e ajudar os gestores a identificar problemas 
específicos e explorar soluções. Se todos os serviços a serem proporcionados  
durante a visita do 2º ano de vida forem registados no mesmo registo, então os chefes 
e supervisores de unidade podem executar verificações pontuais regulares para aferir 
até que ponto as crianças que vêm para a visita do 2º ano de vida recebem todos  
esses serviços. Por outro lado, registar vários serviços no mesmo lugar pode resultar 
num registo grande e incontrolável que rapidamente se pode tornar inútil. A  
exequibilidade destas práticas de registo devem ser discutidas e testadas com os 
profissionais de saúde. A captação de intervenções integradas também pode ser 
monitorizada através de visitas às unidades, inquéritos e entrevistas de saída.

Determinar a criança totalmente imunizada (CTI)

A adição de novas vacinas e novas doses de vacinas existentes, no segundo ano de 
vida, adiciona complexidade à tarefa do profissional de saúde de utilizar dados  
administrativos para determinar uma CTI, de acordo com a idade e com o plano de 
vacinação nacional. O CTI, como indicador, deve ser específico à idade da criança 
e ao conjunto correspondente de vacinas que a criança deve ter recebido, até essa 
idade, de acordo com o plano nacional.

Cada vez se verifica mais o caso de uma criança dever receber 15 ou mais doses de 
vacinas nos primeiros 15 a 18 meses de vida. Isto aumenta a quantidade de tempo  
de que um profissional de saúde necessita para rever o cartão de saúde da criança  
 ou ver todas as entradas do registo para determinar se a criança está totalmente  
imunizada. Uma opção é dividir o indicador em duas ou mais categorias (CTI <12 
meses, CTI <24 meses). Em alternativa, os programas poderão optar por não incluir 
CTI nas folhas de inventário, mas em vez disso monitorizar o(s) indicador(es) através 
de inquéritos de cobertura de vacinação periódicos.

www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/
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TA B E L A  4.     R E SU M O  D OS  I N D I CA D O R E S  D E  VAC I N AÇÃO  R E L AT I VOS  AO  2 º  A N O  D E  V I DA 

I N D I CA D O R RECOMENDAÇÃO I N T E R P R E TAÇÃO AÇ Õ E S  P OT E N C I A I S  N O  CAS O  D E  D E S E M P E N H O  BA I XO FO N T E  D OS  DA D OS

C O B E RT U R A

‘Total MCV2’
MCV2 administrada em qualquer 
altura (atempada mais tardia)

Indicador nuclear Proporção de crianças vacinadas com,  
pelo menos, duas doses de rotina da  
vacina contra o sarampo, incluindo tanto  
as doses a tempo como as doses tardias 

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo das razões  
identificadas, as acções possíveis poderão incluir o reforço das  
competências dos profissionais de saúde, mobilização social e  
actividades de comunicação sobre a importância das duas doses  
das vacinas contra o sarampo, ou da melhoria do rastreio padrão.

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

‘Total DTP4’
Quarta dose da vacina contra a DTP 
administrada em qualquer altura 
(atempada mais tardia)

Indicador nuclear Proporção de crianças que receberam  
uma dose de reforço da vacina contra a DTP, 
incluindo doses a tempo e doses tardias

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo das razões  
identificadas, as acções possíveis poderão incluir actividades de reforço  
das competências dos profissionais de saúde, mobilização social e  
actividades de comunicação sobre a importância da dose de reforço,  
ou da melhoria do rastreio padrão. 

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

Doses de outras vacinas agendadas 
para serem dadas após um ano de 
idade (por exemplo, MenA)

Indicador nuclear Proporção de crianças que receberam  
as doses indicadas no plano de vacinação  
após 12 meses 

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo dos motivos  
identificados, as possíveis acções poderão incluir assegurar um  
fornecimento adequado da vacina, reforçar as competências dos  
profissionais de saúde e conduzir actividades de comunicação e  
mobilização social para promover a procura e a utilização dessas vacinas.

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

Criança totalmente imunizada (CTI) 
aos 24 meses

Opcional excepto se a 
fonte dos dados for um 
inquérito com base na 
população

Proporção de crianças vacinas, de forma  
atempada, com todas as doses de todas as 
vacinas que estejam no plano nacional  
de vacinação a serem administradas até à  
idade de < 24 meses

Rever as razões e tomar as medidas. Se indicado, trabalhar para alterar o 
paradigma do PAI como programa de bebés para um que atinja coortes à 
nascença múltiplas. As acções poderão incluir o reforço dos conhecimentos 
e competências dos profissionais de saúde através da formação, supervisão 
e comentários; reforço do rastreio padrão; melhorar o reporte de dados e 
aumentar a comunicação e mobilização social direccionadas aos profissionais 
de saúde, comunidades, famílias e cuidadores. 

Inquéritos com base na população 

Outras intervenções de saúde,  
por exemplo, suplementação de 
vitamina A em idades agendadas 
no programa nacional

Consultar o  
programa relevante 
para orientação 

Verificar junto dos programas de saúde  
relevantes para interpretação

Procurar contributos de outros programas para analisar os motivos  
para o baixo desempenho e acções apropriadas a tomar. 

Procurar orientação a partir dos 
programas relevantes

P O N T UA L I DA D E

‘DTP3 tardia’
DTP3 após 12 meses

Indicador opcional Captura o número de crianças que  
completam a sua série primária de vacinas 
contra a DTP mais tarde; no 2º ano de vida  
ou mais tarde.Medição da visita no 2º ano  
de vida para actualização

Aumentar a comunicação para famílias e cuidadores sobre a importância  
da vacinação atempada.
Implementar melhores sistemas de recordação/lembrete para rastrear os 
infratores atempadamente.

Dados administrativos (se os dados 
são desagregados por idade e 
conhecidos como sendo de elevada 
qualidade) ou inquérito com  
base na população 

‘MCV1 tardia’
MCV1 após 12 mesesb

Indicador nuclear Captura o número de crianças que receberam 
a MCV1 mais tarde; no 2º ano de vida ou  
mais tarde. Medição da visita no 2º ano de  
vida para actualização

Aumentar a comunicação para famílias e cuidadores sobre a importância da 
vacinação atempada.

Dados administrativos (se os dados 
são desagregados por idade e  
conhecidos como sendo de  
elevada qualidade) ou inquérito  
com base na população

A BA N D O N O

Taxa de abandono da MCV1  
para a MCV2

Indicador nuclear Descreve todos os que não regressam para 
uma segunda dose de uma vacina contra  
o sarampo

Através da supervisão, feedback e formação, melhorar a comunicação 
interpessoal do profissional de saúde para relembrar aos cuidadores para 
regressarem para a segunda dose; reforçar as competências técnicas do 
profissional de saúde conforme necessário; aumentar o rastreio padrão e a 
comunicação com as comunidades sobre a necessidade da MCV2.

Inquérito com base na população 
ou dados administrativos aos níveis 
subnacional e nacional. Poderá ser 
possível analisar tais dados ao nível 
da unidade.
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TA B E L A  4.     R E SU M O  D OS  I N D I CA D O R E S  D E  VAC I N AÇÃO  R E L AT I VOS  AO  2 º  A N O  D E  V I DA 

I N D I CA D O R RECOMENDAÇÃO I N T E R P R E TAÇÃO AÇ Õ E S  P OT E N C I A I S  N O  CAS O  D E  D E S E M P E N H O  BA I XO FO N T E  D OS  DA D OS

C O B E RT U R A

‘Total MCV2’
MCV2 administrada em qualquer 
altura (atempada mais tardia)

Indicador nuclear Proporção de crianças vacinadas com,  
pelo menos, duas doses de rotina da  
vacina contra o sarampo, incluindo tanto  
as doses a tempo como as doses tardias 

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo das razões  
identificadas, as acções possíveis poderão incluir o reforço das  
competências dos profissionais de saúde, mobilização social e  
actividades de comunicação sobre a importância das duas doses  
das vacinas contra o sarampo, ou da melhoria do rastreio padrão.

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

‘Total DTP4’
Quarta dose da vacina contra a DTP 
administrada em qualquer altura 
(atempada mais tardia)

Indicador nuclear Proporção de crianças que receberam  
uma dose de reforço da vacina contra a DTP, 
incluindo doses a tempo e doses tardias

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo das razões  
identificadas, as acções possíveis poderão incluir actividades de reforço  
das competências dos profissionais de saúde, mobilização social e  
actividades de comunicação sobre a importância da dose de reforço,  
ou da melhoria do rastreio padrão. 

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

Doses de outras vacinas agendadas 
para serem dadas após um ano de 
idade (por exemplo, MenA)

Indicador nuclear Proporção de crianças que receberam  
as doses indicadas no plano de vacinação  
após 12 meses 

Analisar os motivos do baixo desempenho. Dependendo dos motivos  
identificados, as possíveis acções poderão incluir assegurar um  
fornecimento adequado da vacina, reforçar as competências dos  
profissionais de saúde e conduzir actividades de comunicação e  
mobilização social para promover a procura e a utilização dessas vacinas.

Dados administrativos ou inquérito 
com base na população

Criança totalmente imunizada (CTI) 
aos 24 meses

Opcional excepto se a 
fonte dos dados for um 
inquérito com base na 
população

Proporção de crianças vacinas, de forma  
atempada, com todas as doses de todas as 
vacinas que estejam no plano nacional  
de vacinação a serem administradas até à  
idade de < 24 meses

Rever as razões e tomar as medidas. Se indicado, trabalhar para alterar o 
paradigma do PAI como programa de bebés para um que atinja coortes à 
nascença múltiplas. As acções poderão incluir o reforço dos conhecimentos 
e competências dos profissionais de saúde através da formação, supervisão 
e comentários; reforço do rastreio padrão; melhorar o reporte de dados e 
aumentar a comunicação e mobilização social direccionadas aos profissionais 
de saúde, comunidades, famílias e cuidadores. 

Inquéritos com base na população 

Outras intervenções de saúde,  
por exemplo, suplementação de 
vitamina A em idades agendadas 
no programa nacional

Consultar o  
programa relevante 
para orientação 

Verificar junto dos programas de saúde  
relevantes para interpretação

Procurar contributos de outros programas para analisar os motivos  
para o baixo desempenho e acções apropriadas a tomar. 

Procurar orientação a partir dos 
programas relevantes

P O N T UA L I DA D E

‘DTP3 tardia’
DTP3 após 12 meses

Indicador opcional Captura o número de crianças que  
completam a sua série primária de vacinas 
contra a DTP mais tarde; no 2º ano de vida  
ou mais tarde.Medição da visita no 2º ano  
de vida para actualização

Aumentar a comunicação para famílias e cuidadores sobre a importância  
da vacinação atempada.
Implementar melhores sistemas de recordação/lembrete para rastrear os 
infratores atempadamente.

Dados administrativos (se os dados 
são desagregados por idade e 
conhecidos como sendo de elevada 
qualidade) ou inquérito com  
base na população 

‘MCV1 tardia’
MCV1 após 12 mesesb

Indicador nuclear Captura o número de crianças que receberam 
a MCV1 mais tarde; no 2º ano de vida ou  
mais tarde. Medição da visita no 2º ano de  
vida para actualização

Aumentar a comunicação para famílias e cuidadores sobre a importância da 
vacinação atempada.

Dados administrativos (se os dados 
são desagregados por idade e  
conhecidos como sendo de  
elevada qualidade) ou inquérito  
com base na população

A BA N D O N O

Taxa de abandono da MCV1  
para a MCV2

Indicador nuclear Descreve todos os que não regressam para 
uma segunda dose de uma vacina contra  
o sarampo

Através da supervisão, feedback e formação, melhorar a comunicação 
interpessoal do profissional de saúde para relembrar aos cuidadores para 
regressarem para a segunda dose; reforçar as competências técnicas do 
profissional de saúde conforme necessário; aumentar o rastreio padrão e a 
comunicação com as comunidades sobre a necessidade da MCV2.

Inquérito com base na população 
ou dados administrativos aos níveis 
subnacional e nacional. Poderá ser 
possível analisar tais dados ao nível 
da unidade.

a    O denominador deve ser a coorte à nascença dos 12 aos 23 meses (ou seja, bebés sobreviventes), mesmo se os dados estiverem desagregados em 
três grupos etários.

b   Este indicador é mais útil em países onde se recomenda a administração da MCV1 aos 9 meses. Em países onde a MCV1 está agendada para ser 
administrada aos 12 meses ou depois, precisaria de ser modificada para se adequar. 
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7.2   Requisitos de dados
Determinar os denominadores

Para vacinações agendadas para serem administradas após o primeiro ano de vida, 
a melhor meta é a estimativa de bebés sobreviventes da coorte de nascimentos do 
ano anterior. A cobertura administrativa das vacinas pode então ser estimada  
dividindo as doses administradas do ano corrente (numerador) pelo número estimado 
das crianças sobreviventes da coorte à nascença do último ano (denominador).
 
Registo das doses administradas
 
As doses de vacinas devem ser marcadas em, pelo menos, dois grupos etários (0 aos 
11 meses e >12 meses), como um padrão mínimo ou, preferencialmente, três grupos 
etários (0 aos 11 meses, 12 aos 23 meses, >24 meses) como a melhor prática. São 
apresentados exemplos de folhas de inventário com estes dois grupos etários  
alternativos no Anexo 1. A criação de subcategorias adicionais para o registo das  
doses, tais como prestação de serviços (fixos ou de locais de proximidade), aumenta 
o volume de trabalho dos profissionais de saúde e a probabilidade de erros; por  
conseguinte, a desagregação por grupos extra para além da idade deve ser 
cuidadosamente considerada. As formas como tais dados adicionais serão utilizados 
para guiar as actividades devem ser claramente identificadas, de modo a determinar 
se esses dados precisam mesmo de ser recolhidos. Se necessário, podem ser  
utilizadas folhas de inventário para as sessões de serviços fixos e de locais de  
proximidade, sendo que as folhas de reporte mensais devem ter linhas separadas 
para cada antigénio para sessões de serviços fixos e de locais de proximidade.

Alguns intervenientes recomendaram a monitorização dos indicadores de saúde por 
sexo, de modo a assegurar a equidade; contudo, os inquéritos de cobertura demon-
straram repetidamente que o sexo de uma criança não é uma barreira à vacinação.27 

O CTI, como indicador, deve ser específico à idade da criança e ao conjunto correspondente de  
vacinas que uma criança deve ter recebido, de acordo com o plano nacional, até essa idade.
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27  Estado de desigualdade: vacinação na infância. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2016 .  
www.who.int/gho/health_equity/report_2016_immunization/en/

CA I X A  3.    P RO M OV E R  R EG I STOS  E  R E P O RT E S  P R EC I S OS  PA R A  M E L  
  H O R A R  OS  S E RV I Ç OS 

Os profissionais de saúde poderão ter relutância em registar doses de modo 
preciso, se recearem sofrer sanções disciplinares por documentarem práticas 
que não estão de acordo com os padrões nacionais. É essencial a documentação 
adequada das práticas reais se se quiser detectar e resolver os problemas; por 
conseguinte, o registo e reporte adequados devem ser encorajados e apoiados. 
Por exemplo, se a primeira dose da MCV for administrada após o ano de idade, 
precisa de ser registada como a primeira dose, independentemente da idade  
da criança.

Se os profissionais de saúde sentirem pressão para relatar que não excederam  
as taxas de desperdício de vacinas estabelecidas, poderão mandar mães e  
crianças embora sem vacinação se só aparecerem uma ou duas crianças para  
a MCV ou outras vacinas liofilizadas em frascos multidose, que têm de ser  
descartados no prazo de seis horas após a reconstituição. Negar a essas crianças 
a vacinação nesse dia é uma oportunidade de vacinação perdida, prolonga a 
exposição à doença e arrisca a perda dessas crianças no sistema para sempre.

Os supervisores têm uma função importante a desempenhar na promoção de 
registos e reportes de dados e no apoio a profissionais de saúde na tomada de 
decisões quando enfrentam circunstâncias não ideais.

Por conseguinte, dada a complexidade adicional que a estratificação coloca no sistema  
administrativo, a OMS não recomenda a marcação de doses por sexo. De igual  
modo, não é aconselhável tentar separar as doses administradas a crianças dentro 
de uma área de captação em relação àquelas fora da área de captação. Se existirem 
preocupações sobre desigualdades na imunização na infância, por sexo ou outras 
características, recomenda-se que quando os inquéritos forem implementados,  
sejam potenciados para detectar desigualdades ou disparidades na cobertura.

Incluir três grupos etários para registar doses coloca em perspectiva o problema 
comum de como registar as doses tardias da vacina. Se as crianças vierem para a 
vacinação ou outros serviços do 2º ano de vida aos 24 meses de idade ou mais tarde, 
não lhes deve ser negada a vacinação ou outros cuidados. Os profissionais de saúde 
devem proporcionar as doses e serviços e registá-los na folha de inventário, HBR, 
registo infantil e relatório de sumário mensal, na coluna da idade que corresponde à 
idade da criança quando a dose ou serviços foram realmente recebidos. Os guias de 
campo nacionais devem proporcionar instruções e cenários precisos em relação à 
administração, marcação, registo e reporte das doses tardias.

 

www.who.int/gho/health_equity/report_2016_immunization/en/
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7.3    Actualizar formulários e sistemas  
de informações de saúde
Todos os instrumentos de recolha de dados e reporte devem ser revistos, conforme 
necessário, para acomodar os requisitos dos dados do 2º ano de vida. Deve ser utilizada 
uma abordagem centrada no utilizador em relação à concepção dos instrumentos de 
dados para promover um rastreio, vacinação, registo e reporte de doses adequados.  
As ferramentas de registo de dados devem promover o conceito essencial de que a 
vacinação completa inclua doses administradas no segundo ano de vida ou mais tarde.

Como se espera que os profissionais de saúde utilizem os HBR, folhas de  
inventário e registos diariamente, as ferramentas devem ser concebidas 
com o seu contributo e testadas previamente, de modo formal, para aferir 
se são bem compreendidas e de fácil utilização.

Estes passos irão ajudar a evitar problemas no registo de dados ou até nas práticas de 
vacinação, tais como negar a vacinação se uma criança vier atrasada. As conclusões 
pré-teste devem informar a revisão das próprias ferramentas e reforçar a formação  
sobre a sua utilização adequada. A funcionalidade das ferramentas actuais deve ser 
revista, de forma contínua, através de revisões ou avaliações da qualidade dos dados,28  
de modo a eliminar ou rever aspectos que não estão a ser utilizados devidamente ou 
nem sequer são utilizados.

Envolver os representantes do SIGS e de todos os programas envolvidos 
para desenvolver um plano para a revisão do sistema e assegurar que as 
actualizações estão sincronizadas com a disseminação das ferramentas com 
base em papel, incluindo os HBR.

Os sistemas de reporte devem ser examinados para eliminar a duplicação e  
contradição entre sistemas paralelos (por exemplo, o SIGS e o DV-DMT ou outros 
sistemas de informação específicos da vacinação), de modo a evitar o aumento da 
carga de trabalho e reduzir a possibilidade de confusão dos profissionais de saúde.

Preparar um plano com o orçamento, prazo e financiamento assegurado 
para rever todos os instrumentos de recolha de dados e reporte.

O plano deve designar as principais responsabilidades, processos para revisão,  
prazo, quantidades necessárias, orçamento, fonte de financiamento e um plano de 
disseminação claro. O orçamento deve incluir os custos para a impressão de  
quantidades suficientes de HBR e de todos os novos formulários, para além da sua 
distribuição a todas as unidades, de modo a substituir os formulários e registos 
antigos. Todos os novos instrumentos devem estar prontos a tempo da formação de 

28  Por exemplo, a Auto-avaliação de qualidade dos dados (AQD). A AQD é uma caixa de ferramentas flexível de métodos utilizados para 
avaliar diferentes aspectos do sistema de monitorização da vacinação aos níveis da unidade sanitária e do distrito.  
Para dados e ferramentas visite: www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index3.html 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index3.html
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profissionais de saúde, de modo a permitir-lhes 
ganhar experiência directa na sua utilização. 
Se os registos de vacinação electrónicos (RVE) 
e outros sistemas electrónicos forem utilizados 
ao nível da unidade sanitária, as alterações em 
todos os aspectos do sistema devem ser feitas 
a tempo da formação, para que os profissionais 
de saúde possam treinar a sua utilização.

Rever todos os instrumentos de recolha 
de dados relevantes

•  Os HBR devem conter espaço suficiente 
para o profissional de saúde registar todas 
as doses de rotina das vacinas, as suas  
datas de administração e outros serviços 
proporcionados durante a visita do 2º ano 
de vida. O formato do HBR deve permitir o 
fácil rastreamento das doses em atraso por 
parte de todos os profissionais de saúde  
(incluindo pessoal não afecto à vacinação 
que preste cuidados curativos). O Guia  
prático para a concepção, utilização e pro-
moção de boletins de saúde em programas 
de vacinação da OMS (consultar  o Recurso 
Essencial) dá conselhos simples para a  
produção de HBR de elevada qualidade.

•  As folhas de inventário devem ser  
concebidas de forma a guiar os profissionais 
de saúde para registarem de modo preciso 
as doses administradas, desagregadas por 
grupos etários, conforme descrito acima e 
ilustrado no Anexo 1.

•  Os relatórios de resumo mensal devem  
captar e resumir todos os dados produzidos 
pelas folhas de inventário. Por exemplo, se 
uma folha de inventário contiver espaço para 
o reporte de doses administradas fora da 
faixa etária recomendada, ou sessões fixas/
de locais de proximidade, então o resumo 
mensal também deve captar isto, de forma a 
que os profissionais de saúde não tenham de 
improvisar as suas próprias soluções.

 — R EC U RS O  E SS E N C I A L

Guia prático para a concepção,  
utilização e promoção de  
boletins de saúde em  
programas de vacinação

Os HBR, tais como os cartões de 
vacinas ou registos de saúde infantil 
integrados, devem ser concebidos  
de forma a servir as necessidades  
do sistema de saúde e a promover  
as práticas de saúde apropriadas  
entre os cuidadores. Devem ser  
disponibilizados a todos os cuidadores 
de forma gratuita e devidamente 
preenchidos. Os profissionais de 
saúde devem encorajar os cuidadores 
a salvaguardarem os HBR e a retê-los 
durante vários anos. Contudo, não 
devem castigar ou negar serviços a 
quem os tiver perdido ou esquecido,  
pois isto pode desencorajar os 
cuidadores de regressarem para  
a vacinação ou outros serviços  
essenciais. Os HBR perdidos ou  
danificados devem ser  
substituídos gratuitamente.

  www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/ 
routine/homebasedrecords/en/  

FOR THE DESIGN,USE AND PROMOTION OF 

IN IMMUNIZATION PROGRAMMES

PRACTICAL GUIDE

HOME-BASED  
RECORDS

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/homebasedrecords/en/
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CA I X A  4.       H B R  PA R A  VAC I N AÇÃO  E  O U T ROS  S E RV I Ç OS  D E  
SAÚ D E  I N FA N T I L

Com a vacinação a prolongar-se no segundo ano de vida e posteriormente, e 
com a inclusão de mais vacinas no plano de vacinação, é cada vez mais  
importante que as mães ou cuidadores tenham HBR que documentem o estado 
de vacinação das crianças e proporcionem informações-chave sobre vacinação 
e saúde.

As políticas de vacinação e a 
formação/supervisão dos  
profissionais de saúde devem 
enfatizar a importância de os 
cuidadores trazerem o HBR da 
criança até às unidades sanitárias 
para cada visita, de forma a  
rastrear a elegibilidade para as 
vacinas em qualquer momento 
em que uma criança tenha  
contacto com o sistema de saúde.

Alguns países introduziram  
verificações do estado de  
vacinação no momento da  
inscrição na educação  
primária (matrícula na escola)  
e os cuidadores devem ser  
relembrados da importância  
de guardarem o HBR até a  
criança estar matriculada no 
sistema educativo.

•  Os registos devem incluir espaço para doses adicionais (e, possivelmente, outras 
intervenções) a serem dadas na visita do 2º ano de vida e posteriormente, sem 
restringir o registo das doses no segundo ano de vida. A quantidade de dados a 
inserir deve ser determinada pela forma como serão utilizados, tempo necessário 
para os inserir, custo e o volume dos registos. Também é crucial que os registos,  
ou ficheiros de controlo, estejam organizados de forma a facilitar o rastreamento 
dos incumpridores.

Conforme descrito na Secção 8, a formação e supervisão devem abordar  
circunstâncias invulgares que é provável os profissionais de saúde encontrarem e  
que possam complicar a capacidade de registar e reportar as doses com precisão.  
O Anexo 3 proporciona alguns cenários de amostra para fins ilustrativos.
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O sucesso de cada intervenção de saúde depende de profissionais de saúde de 
primeira linha e gestores competentes. No desenvolvimento de competências dos 
profissionais de saúde, as «competências» são definidas como sendo compostas  
por aptidões, conhecimentos e atitudes. Para a vacinação e outros serviços de 
bem-estar infantil no segundo ano de vida serem encarados como uma prioridade,  
as competências interpessoais, motivações e atitudes dos profissionais de saúde  
precisam de ser tratadas na formação e supervisão, bem como as opiniões que 
recebem. A formação é essencial para introduzir novas competências, mas deve ser 
seguida pelo suporte após a formação, tal como o acompanhamento e supervisão de 
apoio, para reforçar as competências e melhorar as práticas de forma contínua.

Os representantes de todos os programas envolvidos numa visita de vacinação  
no 2º ano de vida devem contribuir para o processo de desenvolvimento do currículo 
de formação. Deve ser elaborado um plano de trabalho de formação, cronologia e 
orçamento para o desenvolvimento de materiais de formação, para que exista uma 
compreensão clara e partilhada das responsabilidades e prazos para esboçar, rever,  
finalizar e produzir os materiais de formação e quaisquer materiais de apoio, tais 
como diapositivos, auxiliares de trabalho, materiais para exercícios, etc.

A formação, supervisão e outros meios de apoio pós-formação devem reforçar as 
políticas e procedimentos operationais padrão, incluindo o princípio nuclear de que 
a vacinação atempada é ideal mas, com algumas excepções, a vacinação atrasada é 
preferível a nenhuma vacinação.

8.1   Determinar as competências necessárias  
aos profissionais de saúde

Um passo essencial é identificar as competências requeridas em todos os quadros  
de profissionais de saúde envolvidos na vacinação e outras intervenções de saúde e  
nutrição no segundo ano de vida e mais tarde. Deve ser realizada uma análise de  
tarefas ou avaliação de necessidades de aprendizagem para identificar com clareza que 
profissionais são responsáveis pela execução de funções específicas, como indicado 
na Secção 5. Para uma visita no 2º ano de vida, que inclua outros serviços de saúde, os 
formadores devem identificar as tarefas esperadas e competências necessárias de:

• vacinadores;

•  outros prestadores de cuidados de saúde envolvidos numa visita do 2º ano de 
vida integrada;

• supervisores da unidade sanitária ou chefias;

•  profissionais de saúde comunitários (PSC);

•  profissionais ao nível regional ou distrital responsáveis pela vacinação, saúde  
infantil, gestão da logística, gestão dos dados e defesa, comunicação, envolvimento 
comunitário e mobilização social.
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CA I X A  5.     C O M P E T Ê N C I AS  N EC E S SÁ R I AS  AOS  P RO F I S S I O N A I S  
D E  SAÚ D E  PA R A  A  VAC I N AÇÃO  N O  2 º  A N O  D E  V I DA

A formação e o desenvolvimento de competências para a vacinação do 2º ano 
de vida devem assegurar que os profissionais de saúde possam executar  
correctamente as seguintes tarefas.

1.  Preparar microplanos e prever as necessidades de produtos para atingir uma 
coorte adicional, com base numa estimativa correcta da população-alvo. 

2.  Rastrear as crianças de forma adequada para determinar que doses de  
vacinas são necessárias. Isto requer conhecimento do plano de vacinação  
(incluindo se existe um limite superior etário para quaisquer vacinas ou  
doses), o intervalo mínimo entre doses, o que fazer em caso de vacinas 
tardias ou interrompidas, como rastrear a elegibilidade se a criança não tiver 
um HBR e se uma criança que tiver vindo para cuidados curativos pode  
ser vacinada.

3.  Comunicar claramente com os cuidadores, da seguinte forma.
 •  Quando os cuidadores trazem os filhos para a vacinação no primeiro ano 

de vida, particularmente para a MCV1, os profissionais de saúde devem 
explicar os motivos e benefícios de voltarem para vacinação e outros 
serviços no segundo ano de vida. Também devem informá-los com  
clareza de quando devem regressar e indicar isto no HBR.

 •  Durante a visita do 2º ano de vida, o profissional de saúde deve  
agradecer ao cuidador por vir e fornecer informações padrão sobre as 
vacinas recebidas, incluindo o facto de que receber várias injecções é 
seguro, e falar das preocupações do cuidador sobre efeitos secundários.

4.  Proporcionar à criança outros serviços durante a visita do 2º ano de vida, 
tais como monitorização e promoção do crescimento, suplementação de  
vitamina A e medicação de desparasitação, de acordo com a política nacional.

5.  Registar e reportar as doses administradas durante a visita do 2º ano nas 
folhas de inventário, HBR, registos infantis e relatórios de resumo mensais.

6.  Identificar e rastrear os incumpridores para que possam completar o plano 
de vacinação. Isto poderá pressupor a gestão e suporte de PSC.

7.  Rever os dados da unidade para aferir o desempenho e resolução de  
problemas para tratar questões relacionadas com a vacinação do 2º ano de 
vida que precisem de atenção.

Uma forma de abordar esta questão é listar as alterações específicas nas  
responsabilidades do profissional de saúde, numa base diária, semanal, mensal  
e anual, que resultam da introdução da vacinação após um ano de idade.

29  Para informações e ferramentas para um microplaneamento eficiente, consultar o Capítulo 3 do Atingir Todos os Distritos (RED):  
Um guia para aumentar a cobertura e equidade em todas as comunidades na Região Africana, revisão de 2017. Disponível em : 
www.afro.who.int/publications/reaching-every-district-red-guide-increasing-coverage-and-equity-all-communities

http://www.afro.who.int/publications/reaching-every-district-red-guide-increasing-coverage-and-equity-all-communities
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8.2 Preparar o currículo de formação
Muitos dos conteúdos técnicos sobre a administração apropriada de vacinas e a 
prestação de outros serviços de bem-estar infantil já estão disponíveis em materiais 
de formação existentes. Podem ser adaptados e actualizados conforme necessário 
para a formação sobre o 2º ano de vida. O currículo para outros programas que  
possam ser integrados com a vacinação do 2º ano de vida, tais como a nutrição e 
saúde infantil, também deve ser revisto e actualizado, conforme necessário.

Devem ser desenvolvidos novos conteúdos de formação para as competências  
específicas do 2º ano de vida, indicadas acima. Essas competências servem como 
a base para definir os objectivos de aprendizagem para o currículo de formação. Os 
objectivos de aprendizagem ajudam a focar a formação nos conteúdos «essenciais» 
e não em «curiosidades». Os objectivos de aprendizagem também são uma base útil 
para questões pré e pós-teste significativas.

A utilização de pré e pós-testes bem concebidos com base nos objectivos de  
aprendizagem serve dois propósitos. Em primeiro lugar, dão informações sobre a 
eficácia da própria formação e, por conseguinte, ajudam a identificar formas de a 
reforçar. Em segundo lugar, identificam áreas de compreensão limitada. Estas  
informações podem então ser utilizadas para focarem o suporte pós-formação  
através de supervisão, feedback, formação no trabalho e outros meios.

Os objectivos de aprendizagem para a formação na República do Senegal, indicados 
abaixo, abordam a introdução de uma segunda dose da vacina contra o sarampo e 
rubéola. Para uma visita do 2º ano de idade com intervenções múltiplas, os objectivos 
de aprendizagem para tal formação necessitam de reflectir as competências descritas 
acima, bem como para outros serviços a serem proporcionados durante a visita do 2º 
ano de vida.

O sucesso de cada intervenção de saúde depende de profissionais de saúde de primeira linha  
e gestores competentes. 
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CA I X A  6.      M É TO D OS  D E  A P R E N D I Z AG E M  E F I C I E N T E S

 
A aprendizagem eficiente nos adultos ocorre quando o conteúdo é claramente 
relevante para a própria experiência do aluno, tem aplicação imediata e serve 
claramente um intuito prático. Sempre que possível, devem ser utilizados  
métodos interactivos que permitam a prática de competências. Para a visita do 2º 
ano de vida, os métodos interactivos úteis podem incluir:

•  prática de competências para comunicação interpessoal, incluindo responder 
com precisão às questões, de uma forma que fomente a confiança

•  cenários hipotéticos para rastreamento, administração, registo e reporte das 
doses. São exibidos vários exemplos para a vacinação do 2º ano de vida, no 
Anexo 3.

•  Estudos de caso e resolução de problemas para situações com baixa  
cobertura de doses no 2º ano de vida.

      OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM DO SENEGAL PARA  
FORMAÇÃO SOBRE A INTRODUÇÃO DE UMA SEGUNDA  
DOSE DA VACINA CONTRA O SARAMPO E RUBÉOLA (MR2)

  O currículo de formação para a introdução da MR2 no Senegal 
delineou objectivos de aprendizagem claros.

  No final da formação, os profissionais de saúde conseguirão fazer 
o seguinte.

 •  Descrever o novo plano de vacinação para proporcionar a MR2.

 • Identificar o grupo-alvo para a vacinação MR2.

 •  Estimar correctamente as necessidades da vacina MR, tendo 
em conta a MR2.

•  Preencher correctamente todas as ferramentas de gestão, incluindo o registo infantil, folha 
de inventário, relatório mensal, registo de gestão de stocks e cartão de vacinação.

•  Citar, pelo menos, três benefícios de providenciar a MR2.

•   Explicar aos pais, pelo menos, duas razões pelas quais devem reter o cartão de vacinação 
e regressar para a MR2.

•   Citar o número de contactos de vacinação de que uma criança necessita para estar  
totalmente imunizada.

•   Descrever, pelo menos, quatro tarefas para mobilizadores comunitários desempenharem o 
suporte MR2.

E X P E R I Ê N C I A  
N AC I O N A L

Ao preparar o currículo da formação, é importante incorporar a utilização de  
métodos de aprendizagem de adultos. Exemplos desses métodos são fornecidos na 
Caixa 6, abaixo.
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A experiência com a vacinação MCV2 em vários países demonstrou que o rastreamento, 
registo e reporte de doses no segundo ano de vida ou mais tarde podem ser  
problemáticos, pois os profissionais de saúde enfrentam uma vasta gama de  
situações que não correspondem exactamente ao plano de vacinação. Os profissionais 
de saúde precisam de orientação clara em pontos como:

•  como registar uma primeira dose de MCV que é administrada após os 12 meses 
(num país que recomenda a MCV1 aos nove meses de idade);

•  o que fazer quando uma mãe traz a criança para a visita do 2º ano de vida após  
os 23 meses;

•  o intervalo mínimo entre a administração das doses;

•  como implementar estratégias para reduzir a dor de várias injecções.30

O Anexo 3 apresenta vários cenários que os profissionais de saúde poderão encontrar 
e sugere como podem ser tratados directamente durante a formação. O Anexo 4  
proporciona um exemplo de um auxiliar de trabalho para ajudar os profissionais de 
saúde a determinarem as vacinas para as quais uma criança é elegível.

A formação também proporciona uma oportunidade para abordar áreas conhecidas 
de fraco desempenho. Por exemplo, pode ser utilizada para promover a prática de 
abertura de um frasco para dar a MCV, mesmo se vier apenas uma ou duas crianças 
para uma sessão de vacinação. Os supervisores ao nível distrital devem suportar este 
princípio para os profissionais de saúde de primeira linha poderem executar esta 
prática com sucesso.

30  Reduzir a dor no momento da vacinação. Documento da posição. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2015.  
(www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf).

©
 U

N
IC

EF/U
N

0
125857/Sharm

a

http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf


65  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

 S E C Ç Ã O  8

8.3   Planear a estratégia de formação
Os organizadores devem desenvolver uma estratégia de formação para aumentar as 
competências dos profissionais de saúde, dos seus supervisores directos, equipas de 
saúde distritais e formadores. Devem ser abordados vários pontos:

 Identificar quem irá conduzir as sessões de formação e proporcionar-lhe 
uma orientação rigorosa sobre o conteúdo técnico e como formar os outros.

Preparar um plano de formação detalhado. Trabalhar para trás a partir da  
data prevista para o lançamento da vacinação no 2º ano de vida e ter em  
consideração quaisquer outros eventos concorrentes, tais como feriados, 
eleições ou campanhas de vacinação que possam causar atrasos.

  Se forem planeadas outras introduções de novas vacinas no mesmo  
período, poderá ser possível combiná-las com a formação sobre o 2º  
ano de vida, para melhorar a eficiência.

Agendar a formação para que os profissionais de saúde de primeira linha a 
recebam duas a três semanas antes do lançamento do 2º ano de vida.

  Garantir que a impressão e/ou distribuição electrónica de ferramentas de 
recolha de dados actualizadas estejam disponíveis para serem utilizadas na 
prática de competências durante a formação.

 Imprimir e divulgar outros materiais essenciais, tais como directrizes  
técnicas ou guias de campo operacionais, auxiliares de trabalho, materiais 
de comunicação de alteração de comportamentos (consultar a Secção 9)  
e materiais de referência de formação, para os participantes partilharem  
com outros profissionais na sua unidade.

 A longo prazo, certificar-se de que a informação é incorporada no currículo 
de formação inicial e contínua.

A formação em cascata é muitas vezes utilizada para atingir um grande número de 
profissionais de saúde num curto período de tempo. Contudo, sabe-se que a  
qualidade da formação vai decaindo e torna-se mais variável em cada nível da cascata; 
por conseguinte, é melhor limitar o número de níveis de cascata a dois ou três, no 
máximo. Se for utilizada uma estratégia em cascata, as seguintes sugestões podem 
ajudar a manter a qualidade da formação.

•  Utilizar o método “re-ensino” durante a formação de formadores (FDF). Neste  
método, uma parte do tempo da FDF é passada com alguns participantes a  
praticarem as suas competências, simulando uma formação de outros  
participantes e vice-versa.
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•  Produzir cenários hipotéticos para simulações, com histórias falsas e HBR falsos, 
durante as sessões de formação interactivas. Se os profissionais de saúde  
utilizarem dispositivos de RVE manuais, levar a cabo simulações de registo de  
dados na vida real com os dispositivos e rever os registos em conjunto com  
os participantes.

•  Incluir alguns formadores de nível mais elevado nas sessões de formação nos 
níveis inferiores.

•  Utilizar os resultados pós-teste das sessões de formação anteriores para adaptar  
e melhorar a formação para sessões posteriores.

•  Produzir DVD interactivos para utilizar em todos os níveis da cascata para  
assegurar que o conteúdo mais complexo seja tratado de forma padronizada. Para 
a visita no 2º ano de vida, isto incluiria o rastreamento, registo e reporte das doses 
da vacina dadas a crianças acima do ano de idade. A possível utilização de DVD 
requer que se verifique primeiro se o equipamento apropriado para os utilizar está 
disponível em todos os níveis.

•  Trabalhar com criadores pedagógicos para assegurar que os métodos de ensino 
são apropriados para a formação de adultos.

8.4    Proporcionar supervisão de apoio e  
outras formas de apoio pós-formação
Uma única sessão de formação é muitas vezes insuficiente para que haja domínio  
de uma matéria nova e complexa. É necessário apoio pós-formação para reforçar as  
competências e práticas, tanto para consolidar conteúdos introduzidos durante a  
formação como para orientar novos profissionais ou aqueles que não puderam estar 
presentes na formação.

A supervisão de apoio é um método padrão, essencial para reforçar competências.  
Contudo, requer financiamento e transporte fiáveis, que podem faltar em muitos 
cenários. O planeamento de uma visita do 2º ano de vida é uma oportunidade para  
destacar a importância da supervisão de apoio e defender níveis adequados  
de financiamento.
  
Preparar uma lista de verificação de visita de supervisão de apoio para a visita  
do 2º ano de vida.

Os países podem adaptar as suas listas de verificação da supervisão de apoio para 
incluírem questões específicas do 2º ano de vida. Estas questões também podem ser 
colocadas durante a formação informal no trabalho:
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Estão disponíveis na unidade as directrizes sobre o 2º ano de vida, auxiliares 
de trabalho e instrumentos de gestão de dados revistos, incluindo HBR?

 A taxa de abandono da MCV1 para a MCV2 está a ser monitorizada? Em caso 
afirmativo, em que medida é mais elevada a taxa de abandono da MCV1 para 
a MCV2 em comparação com a da Penta1 para a Penta3, PCV1 para a PCV3 
ou da última dose da rotavirus1 para a rotavírus?

 Se as crianças vierem para a visita do 2º ano de vida mais tarde do que a 
idade-alvo, como é que os profissionais de saúde respondem? Estas crianças 
recebem vacinas? Quais? Como é que as doses são registadas e reportadas?

A prestação da imunização é coordenada com outros serviços ou existem 
oportunidades perdidas para o fazer?

 De que formas é que os PSC identificam e mobilizam os pais para trazerem 
as suas crianças para a visita do 2º ano de vida?

Existem provisões suficientes de todos os produtos necessários para a visita 
do 2º ano de vida?

Os supervisores devem prover comentários por escrito, a permanecerem na unidade 
para referência futura. Tipos adicionais de apoio pós-formação poderão assumir as 
seguintes formas.

Preparar um auxiliar de trabalho para guiar os profissionais de saúde no  
rastreamento e vacinação de crianças que têm doses em falta ou vacinas em atraso, 
ou que não têm um cartão de vacinação. Poderá ser útil um fluxograma ou algoritmo 
para este fim. A Figura 3 mostra um exemplo de um fluxograma de tomada de  
decisões adaptado da República do Gana. O auxiliar de trabalho também poderá incluir 
mensagens essenciais para auxiliarem na resposta a questões ou preocupações  
comuns dos cuidadores ou membros da comunidade. Consultar o Anexo 4 sobre  
outro exemplo de auxiliar de trabalho para guiar os profissionais de saúde a  
determinarem a elegibilidade de uma criança para a vacinação.

Desenvolver um cartaz ou auxiliar de trabalho sobre o fluxo de pacientes para lembrar 
a todos os profissionais de saúde da unidade, bem como pais e cuidadores, como os 
serviços devem ser organizados durante a visita do 2º ano de vida. O auxiliar de trabalho 
deve sublinhar em particular o encaminhamento entre os diferentes departamentos.

Preparar uma lista de perguntas frequentes (FAQ) para que os profissionais de saúde 
sejam capazes e estejam confiantes para responder a uma série de questões e situ-
ações. O Anexo 5 contém um exemplo de uma lista de perguntas frequentes que os 
países podem adaptar.

Planear a formação de actualização, de modo a decorrer um a dois anos após a  
formação inicial.

Facultar aos profissionais de saúde um número de telefone de apoio (por exemplo, 
para um supervisor ou linha de atendimento) e encorajá-los a ligarem e esclarecerem 
as dúvidas que tiverem sobre como vacinar uma criança ou registar uma vacina.
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Explorar meios alternativos de apoio pós-formação. Dependendo das circunstâncias 
do país, estes podem incluir:
•  trocas entre pares ou reuniões de revisão trimestrais;
•  uma linha de atendimento que os profissionais de saúde possam utilizar para  

consultarem peritos quando têm dúvidas;
•  textos de SMS de lembrete ou outras mensagens móveis enviadas para os telefones 

dos profissionais de saúde para reforçar práticas. As mensagens de texto podem 
também ser utilizadas para proporcionar o reconhecimento pelo registo e reporte 
correctos e atempados dos dados;

•  Em contextos em que os profissionais de saúde têm elevado acesso a smartphones, 
um grupo WhatsApp ou uma aplicação de mensagens instantâneas semelhante 
pode proporcionar apoio entre pares e de supervisão regular.

F I G U R A  3.    E X E M P LO  D O  GA N A  D E  U M  A LG O R I T M O  PA R A  D E T E R M I N A R  A  E L EG I B I L I DA D E 
PA R A  A  VAC I N A  DA  M E N I N G I T E  A  E  C O N T R A  O  SA R A M P O  E  RU B ÉO L A

Algoritmo para administração das vacinas sarampo-rubéola e Men A

Verificar o Boletim de Saúde/Cartão de Pesagens da criança
Dar vacinas em falta e vitamina A

Aconselhar a regressar em data da idade apropriada para a(s) próxima(s) vacina(s) em falta
Aconselhar a regressar para Consulta de Bem-Estar Infantil na idade apropriada

IDADE DE AVALIAÇÃO 
DA CRIANÇA

A criança tem menos  
de 9 meses

Não dar MR1

Não dar MR2

A criança recebeu a MR1?

A criança  
recebeu a MR2?

Dar  
Men A

Dar 
MR2

A criança  
recebeu a  

Men A?

A criança tem 
menos de 18 meses

A criança tem 18 
meses ou mais

Dar MR1

A criança tem 9 meses  
ou mais

NÃOSIM

NÃOSIMNÃOSIM
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CA I X A  7.     D E T E R M I N A R  A  E L EG I B I L I DA D E  PA R A  A  M CV 2

A OMS recomenda que, onde o 
risco de mortalidade por sarampo 
entre os bebés permaneça eleva-
do, a MCV2 deve ser administrada 
aos 15–18 meses, com um inter-
valo mínimo de quatro semanas 
após a MCV1. Em contextos onde 
a utilização dos serviços de saúde 
decaia consideravelmente após 
o primeiro ano, é problemático 
assegurar que os cuidadores  
tragam os seus bebés para a 
segunda dose aos 18 meses, por 
exemplo, e o risco de abandonos 
pode ser bastante elevado.

Uma abordagem alternativa  
 nestes casos poderá ser estipular 
que se uma criança se apresentar 
em qualquer momento entre os 
12 e 18 meses, é melhor vacinar 
com a MCV2 imediatamente, 
em vez de esperar que regresse 
novamente aos 18 meses. De uma 
perspectiva imunológica, desde 
que tenham passado quatro semanas desde a sua primeira dose e desde que se 
encontrem no 2º ano de vida, então uma criança já é tecnicamente elegível para 
a MCV2.

Contudo, compreensivelmente, isto poderá causar confusão aos profissionais  
de saúde, sendo que uma política com base nos intervalos em vez de uma 
aderência estrita a um plano poderá não funcionar em todos os contextos. Em 
última análise, cabe ao programa definir uma política sobre isto e assegurar que 
estejam disponíveis a formação e ferramentas adequadas para os profissionais 
de saúde tomarem essas decisões.

As estratégias para reduzir o abandono e assegurar que a criança regresse aos 
18 meses incluem:

1)  proporcionar aconselhamento aos cuidadores, sublinhando a importância 
da MCV2 e o momento do regresso;

2)  seguimento activo através de uma chamada ou visita domiciliária ao 
cuidador, de modo a relembrá-lo da visita;

3)   em alguns contextos, proporcionar as vacinas em casa, caso não regressem 
aos 18 meses ou logo em seguida.
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Comunicação,  
promoção da procura  
e envolvimento  
da comunidade

9  

SECÇÃO 
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Communication is an important factor for the success of vaccination in the second  
A comunicação é um factor importante para o sucesso da vacinação no segundo ano 
de vida e posteriormente. É essencial uma estratégia de comunicação abrangente, 
mas direccionada, que seja totalmente financiada e implementada, incluindo um 
lançamento de alta visibilidade e actividades de envolvimento da comunidade  
contínuas, para a promoção da procura e para gerar a utilização da vacinação no 2º 
ano de vida e outros serviços.

O sucesso na construção e manutenção da confiança na vacinação requer uma mistura 
de abordagens que se centre na construção de conhecimentos e consciencialização, 
mas que também tenha em consideração as dinâmicas individuais, sociais e estru-
turais/políticas que moldam os comportamentos de vacinação. A Tabela 5 apresenta 
os elementos essenciais de uma estratégia de mudança de comportamento no 2º ano 
de vida para aumentar a aceitação e adesão. Indica grupos-alvo, áreas essenciais de 
conhecimento e as acções desejadas a serem promovidas através da comunicação, 
envolvimento comunitário e outras intervenções do programa coordenadas. Estas 
informações servem de base para decidir que materiais, mensagens e actividades são 
requeridas para promover a procura e a utilização dos serviços do 2º ano de vida.

TA B E L A  5.     E L E M E N TOS  D O  Q UA D RO  D E  C O M U N I CAÇ Õ E S  D E  A LT E R AÇ Õ E S  D O  C O M P O RTA-
M E N TO  N O  2 º  A N O  D E  V I DA

G RU P O -A LVO PRINCIPAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO AÇ Õ E S  D E S E JA DAS

Cuidadores e 
famílias

•  A importância da vacinação e os benefícios  
das vacinas para prevenir doenças/mortes

• A vacinação continua no 2º ano de vida
•  Motivos por que são importantes a vacinação no 

2º ano de vida e outros cuidados de bem-estar 
infantil para além de um ano de idade

•  Periodização das visitas agendadas do 2º ano 
de vida

•  Importância da salvaguarda dos HBR até a  
criança começar a escola e para além disso

•  Levar as crianças à  
vacinação do 2º ano de 
vida e outros serviços de 
bem-estar infantil

•  Manter o HBR e trazê-lo a 
cada contacto de saúde

Profissionais  
de saúde  

•  Vacinação e outros serviços a serem  
proporcionados numa visita do 2º ano de vida; 
O 2º ano de vida como oportunidade para a 
vacinação de actualização

•  Porque é importante para a saúde infantil a 
vacinação no 2º ano de vida

• Como e quando dar e registar as vacinas
•  Como e quando comunicar com os cuidadores 

sobre os serviços do 2º ano de vida,  
particularmente durante a visita da MCV1  
(consultar a Secção 8)

•  Como promover serviços do 2º ano de vida 
junto da comunidade

•  Comunicar com os 
cuidadores no primeiro ano 
de vida para os encorajar  
a virem à visita do 2º ano 
de vida e reterem os HBR

•  Comunicar informações 
essenciais durante a visita 
do 2º ano de vida

•  Rastrear, proporcionar 
serviços, registar e reportar 
dados correctamente

•  Envolver as suas comuni-
dades de forma a encorajar 
as visitas do 2º ano de vida
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G RU P O -A LVO PRINCIPAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO AÇ Õ E S  D E S E JA DAS

Gestores ao  
nível distrital e  
supervisores dos 
profissionais de 
saúde 

•  Rever os dados e identificar as falhas de  
conhecimentos e competências dos  
profissionais de saúde

•  Proporcionar comentários e suporte técnico 
aos profissionais de saúde e motivá-los sobre  
a importância da vacinação no 2º ano de  
vida e outros serviços

•  Dar apoio aos  
profissionais de saúde  
na prestação de serviços 
de alta qualidade

Profissionais  
de saúde  
comunitários

•  A importância da vacinação no 2º ano de  
vida e a idade para levar uma criança a  
uma visita agendada

•  Como rastrear incumpridores para a  
vacinação do 2º ano de vida

•  Outros serviços proporcionados durante  
a visita do 2º ano de vida

•  Proporcionar informações 
essenciais sobre a  
importância da visita do  
2º ano de vida e quando 
trazer a criança

•  Mobilizar as famílias para 
trazerem os seus filhos

• Rastrear incumpridores

Líderes da  
comunidade e 
políticos (chefes, 
deputados,  
conselheiros, 
autoridades civis, 
líderes religiosos)

•  A importância da vacinação no 2º ano de  
vida e a idade para levar uma criança a uma 
visita agendada

•  Outros serviços proporcionados durante a  
visita do 2º ano de vida

•  Quando e onde são oferecidos os serviços  
do 2º ano de vida

•  A vacinação é gratuita

•  Encorajar as famílias para 
trazerem os seus filhos  
para os serviços do 2º  
ano de vida

•  Comunicar sobre a  
importância da vacinação

Os meios de  
comunicação

•  A importância da vacinação e de outros 
serviços de saúde infantil durante a infância  
e no segundo ano de vida

•  Quando e onde são oferecidos os serviços  
do 2º ano de vida

•  A vacinação é gratuita 

•  Proporcionar cobertura  
sobre o lançamento da 
visita do 2º ano de vida

•  Proporcionar informações 
precisas e atempadas  
ao público, de forma a  
encorajar a vacinação e  
a utilização dos serviços  
do 2º ano de vida 

Associações 
profissionais e 
médicas

•  Ciência actualizada e considerações  
políticas para informar o desenvolvimento  
de políticas e práticas em relação à visita  
do 2º ano de vida

•  Contribuir para o desen-
volvimento de políticas, 
directrizes e materiais

•  Promover a prática  
adequada entre os  
constituintes

•  Prestar apoio aos líderes 
comunitários no reforço da 
importância da vacinação

Professores,  
conselheiros, 
prestadores de 
serviços pré- 
escolares/de 
creche

•  A importância da vacinação no 2º ano  
de vida e outros serviços para além de um  
ano de idade

•  A vacinação é gratuita

•  Encorajar as famílias para 
trazerem os seus filhos  
para os serviços do 2º ano 
de vida
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Os amplos passos necessários para o planeamento da promoção ou do aumento da 
procura da vacinação no 2º ano de vida e outros serviços são indicados na Figura 4 e 
descritos nas secções abaixo.

F I G U R A  4.     C I C LO  D E  P L A N E A M E N TO  DA  P RO C U R A  E  P RO M O ÇÃO

Estes passos são elaborados ao longo das secções seguintes.

PAS S O 

R EC O L H A  E  A N Á L I S E 
D E  DA D OS

PAS S O

C O N C E P ÇÃO  E  
P L A N E A M E N TO  
E ST R AT ÉG I C OS

PAS S O

D E S E N VO LV I M E N TO  E 
T E ST E  D E  M E N SAG E N S  

E  M AT E R I A I S

PAS S O

I M P L E M E N TAÇÃO  E  
M O N I TO R I Z AÇÃO

PAS S O

AVA L I AÇÃO  E  
R E P L A N E A M E N TO

1  

2  
5

4  3  
©WHO Bhutan
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9.1   Recolha de dados e análise:  
compreender os seus grupos-alvo

Plano de comunicação e grupo de trabalho

Deve ser criado (ou convocado, se já existir para o programa de vacinação no geral)  
um grupo de trabalho de comunicações com vários parceiros) para desenvolver um 
plano de promoção da procura da vacinação no 2º ano de vida.

Apesar de o plano dever abordar as funcionalidades e desafios únicos da vacinação 
no 2º ano de vida, também deve estar alinhado e relacionado com o plano de comuni-
cações global para o programa de vacinação nacional. Isto irá ajudar a assegurar que 
as actividades de comunicação, mensagens e direccionamento são harmonizadas e 
também suportam o reforço da vacinação de rotina. O grupo de trabalho deve coorde-
nar-se de forma estreita com outros, planeando os aspectos do 2º ano de vida de modo 
a assegurar que o seu trabalho se reforça mutuamente e é tecnicamente consistente.

O plano de comunicações do 2º ano de vida deve concordar em relação às audiências- 
alvo e intervenientes, necessidades de comunicação e acções desejadas por cada 
grupo, personalizando-o a partir da Tabela 4, conforme necessário. Estas informações 
servem como base para decidir que materiais, mensagens e actividades são requeridos 
para promover a adesão aos serviços do 2º ano de vida e, de igual modo, que dados e 
informações de antecedentes são necessários para moldar esses esforços.

Recolha e análise de dados

A recolha e a análise de dados  
iniciais são essenciais para  
compreender os motivos pelos 
quais os diferentes grupos-alvo 
iriam, ou não, realizar as acções 
desejadas indicadas na Tabela 5.

Uma análise da situação e uma 
análise comportamental (por exem-
plo, um estudo de Conhecimentos, 
Atitudes e Práticas (CAP) ou  
outra actividade de pesquisa  
semelhante) podem identificar  
em conjunto as barreiras que  
necessitam de ser resolvidas e os factores que promovem as intenções e comporta-
mentos desejados. Também podem proporcionar informações essenciais para decidir 
como é que as mensagens devem ser formuladas e os materiais, meios e canais  
apropriados para chegar a cada grupo-alvo. Isto ajuda a assegurar que os recursos são 
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utilizados de forma eficaz e eficiente. Por exemplo, pode descobrir-se que as  
brochuras e cartazes sobre a vacinação no 2º ano de vida são menos importantes  
para os cuidadores do que os profissionais de saúde utilizarem a oportunidade da  
visita MCV1 para proporcionarem mensagens de lembretes e apontarem a data de  
regresso para a vacinação do 2º ano de vida no HBR da criança. Em tais casos, os  
recursos poderão ser melhor aplicados no desenvolvimento das competências dos 
profissionais de saúde e na concepção do HBR.

É particularmente importante saber as opiniões dos profissionais de saúde sobre a 
vacinação no 2º ano de vida, incluindo as suas percepções de obstáculos e factores 
de favorecimento. Os profissionais de saúde são a fonte mais citada de informações 
sobre as vacinas, sendo que uma recomendação da parte de um profissional de 
saúde é um dos factores mais fortes associados à aceitação das vacinas. Têm um 
papel crucial a desempenhar na comunicação interpessoal com os cuidadores sobre 
a necessidade e periodização da visita no 2º ano de vida. As informações recolhidas 
sobre as perspectivas dos profissionais da saúde sobre a vacinação no 2º ano de 
vida devem ser directamente colocadas na concepção do currículo de formação, 
instrumentos de supervisão, auxiliares de trabalho, ferramentas de gestão de dados e 
mensagens e materiais de comunicação.

9.2  Concepção e planeamento estratégicos
Envolvimento dos intervenientes principais

Tal como em qualquer novo desenvolvimento no sistema de saúde, o envolvimento 
de intervenientes conhecidos e credíveis ao nível nacional é importante para focar 
a atenção do público no assunto e criar confiança. Para introduzir a vacinação no 2º 
ano de vida ou aumentar a atenção para ela, os organizadores devem contactar  
funcionários de saúde bem conhecidos e líderes políticos, comunitários e académicos 
de confiança. As associações médicas, escolas e creches, organizações da sociedade 
civil (OSC) e ONG são outros intervenientes influentes, cuja demonstração de  
compromisso para com a vacinação no 2º ano de vida e outros serviços pode encorajar  
acções apropriadas entre os seus constituintes e comunidades. Os organizadores  
de comunicação devem envolver-se com eles, proporcionar-lhes temas de  
conversa ou outros materiais, identificando em conjunto oportunidades específicas, 
tais como conferências de imprensa, cerimónias de lançamento ou reuniões anuais, 
para demonstrar o seu apoio à vacinação no 2º ano de vida.

Envolvimento da comunidade

Dependendo das estruturas e líderes comunitários que estiverem activos e funcionais 
numa determinada área, diferentes tipos de voluntários ou membros da comunidade 
têm um papel a desempenhar no apoio à vacinação no 2º ano de vida. Podem ser  
envolvidos para fornecerem mensagens de lembretes, rastrear incumpridores e manter 
a atenção da comunidade centrada na visita do 2º ano de vida após o seu lançamento.
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CA I X A  8.     LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PLANEAMENTO DE COMUNICAÇÃO



 Existe um grupo de trabalho de comunicações multi-agências apoiado 
pelo governo para apoiar a visita do 2º ano de vida?

Foi realizada uma análise da situação?

Foi realizada uma análise comportamental?

Que mensagens e materiais são necessários?

Foi desenvolvido um plano de acção (orçamentado)?

Foi assegurado o financiamento para a implementação do plano?

Os produtos/materiais de comunicação foram testados previamente? 

Existe um plano de distribuição dos materiais? 

 Existe um plano de comunicação de crise, incluindo funções e  
responsabilidades de parceiros explicitamente acordadas, e inclui  
os elementos relevantes para o 2º ano de vida?

Foram identificados e formados os porta-vozes acordados?

As equipas de saúde distrital e desenvolvimento comunitário devem identificar as redes 
comunitárias que estejam a funcionar activamente e delinear um conjunto de passos 
realista para os PSC ou voluntários prestarem apoio à visita no 2º ano de vida. Para este 
fim, devem ser desenvolvidos materiais de lembrete impressos ou outros auxiliares, 
dando informações sobre todas as componentes da visita no 2º ano de vida, não  
apenas sobre a vacinação.

Os membros da comunidade também podem auxiliar os prestadores de cuidados de 
saúde na selecção de onde e quando se prestam serviços de locais de proximidade e 
na melhor forma de chegar às populações mais marginalizadas e com falta de s 
erviços. É nestes grupos que o risco da não utilização dos serviços no 2º ano de vida é 
mais elevado.

A lista de verificação que se segue pode ajudar a assegurar que são seguidos todos os 
passos essenciais do processo de planeamento de comunicação.
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As estruturas comunitárias têm um papel fundamental a desempenhar no apoio à vacinação no 2º 
ano de vida e na comunicação a importância da visita do 2º ano de vida  como parte dos cuidados 
continuados nos primeiros cinco anos da vida da criança.

31 www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/, p. 27.

9.3   Desenvolvimento e teste de mensagens  
e materiais
Mensagens e materiais

Todas as mensagens e materiais devem indicar claramente quando é que os cuidadores 
devem levar os filhos à vacinação do 2º ano de vida e o que podem esperar receber 
durante a visita do 2º ano de vida.

O conteúdo sugerido das mensagens essenciais para apoiar a vacinação do 2º ano de 
vida, personalizado para diferentes públicos, é indicado na Tabela 5. Estas mensagens 
devem ser adaptadas e testadas previamente, antes de serem incorporadas nos  
materiais de comunicação, formação ou anúncios de rádio ou TV. Encontram-se  
mensagens adicionais específicas da MCV2 em Um guia para a introdução de uma  
segunda dose da vacina contra o sarampo nos planos de vacinação de rotina.31

www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_13.03/en/
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TA B E L A  6.    E X E M P LOS  D E  TÓ P I C OS  D E  M E N SAG E N S  E S S E N C I A I S  PA R A  SU P O RTA R  A  
VAC I N AÇÃO  N O  2 º  A N O  D E  V I DA

D E ST I N ATÁ R I OS :  P RO F I S S I O N A I S  D E  SAÚ D E  

Os motivos para proporcionar vacinação e outras intervenções de saúde infantil após um ano 
de idade.

A idade em que as vacinas no 2º ano de vida são agendadas e a importância de proporcionar 
essas doses de antigénios perdidos no primeiro ano de vida.

Não existe limite etário superior ou corte para a maioria das vacinas. “Nunca é demasiado tarde 
para vacinar”.

Durante a visita da MCV1, a necessidade de informar o cuidador sobre quando voltar com a 
criança para a vacinação do 2º ano de vida e discutir porque é que é importante.

Uma criança só pode ser considerada totalmente imunizada quando tiver recebido todas as 
doses, incluindo as agendadas para administração após um ano de idade. A cobertura do 
indicador CTI deve incluir as vacinas administradas no segundo ano de vida ou ser separada por 
categorias etárias (ou seja, CTI ao 1 ano, CTI aos 2 anos).

Outros serviços a serem proporcionados durante a visita do 2º ano de vida, por exemplo,  
monitorização e promoção do crescimento e aconselhamento nutricional.

Como responder a cuidadores com quaisquer questões ou preocupações sobre a vacinação.

D E ST I N ATÁ R I OS :  C O M U N I DA D E S  E  C U I DA D O R E S  

Para serem classificadas como totalmente imunizadas, as crianças precisam de ter completado 
o plano requerido de vacinas durante a infância, 2º ano de vida e posteriormente, conforme 
necessário.

A idade em que as vacinas no 2º ano de vida são agendadas e a importância de actualizar  
algumas dessas vacinas perdidas no primeiro ano de vida.

Não existe limite etário superior ou corte para a maioria das vacinas. “Nunca é demasiado tarde 
para vacinar”.

A importância de manter o boletim de saúde ao longo da infância e de o trazer para cada  
contacto com o sistema de saúde.

Os benefícios para a criança (e família) por receber a vacinação e outros serviços no 2º ano  
de vida.
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9.4 Implementação e monitorização
Um plano de comunicação forte não pode ser bem-sucedido se não for executado  
na sua totalidade. Isto significa que:

•  o plano estratégico deve ser totalmente orçamentado com fundos assegurados, 
com bastante antecedência do lançamento, de modo a produzir o fornecimento 
suficiente dos materiais;

•  os materiais e mensagens devem ser traduzidos nos idiomas locais vulgarmente 
usados, conforme necessário;

•  os materiais devem ser sistematicamente disseminados junto dos destinatários,  
no momento apropriado e com antecedência em relação à sua utilização;

•  as mensagens para a comunicação interpessoal dos profissionais de saúde com  
as mães devem ser finalizadas a tempo de serem incorporadas nos materiais de 
formação, devendo a formação ser concebida de forma a permitir um tempo  
adequado para que os profissionais de saúde pratiquem essas competências  
de comunicação.

Lançamento formal da visita do 2º ano de vida 

As lições aprendidas com as introduções passadas da MCV2 indicam que é  
importante realizar um lançamento formal da visita do 2º ano de vida, de forma a 
aumentar a consciencialização, transmitir informações essenciais, demonstrar o  
apoio político e comunitário de alto nível de porta-vozes credíveis e promover a  
utilização dos serviços do 2º ano de vida.

O envolvimento de líderes comunitários influentes deve começar bastante antes do 
lançamento. Precisam de compreender porque é que a visita do 2º ano de vida está a 
ser introduzida, como beneficia a sua comunidade e que acções podem realizar para 
suportar o seu sucesso. Este envolvimento deve continuar regularmente, mesmo após 
o lançamento, de forma a assegurar que as relações são mantidas e que os líderes 
comunitários conseguem continuar a defender a vacinação.

A visita do 2º ano de vida deve ser posicionada como parte dos cuidados  
continuados nos primeiros cinco anos da vida da criança. A introdução da visita do 
2º ano de vida é uma oportunidade para destacar a importância dos serviços que já 
estavam disponíveis antes, mas que não foram totalmente utilizados.

Após o lançamento da visita do 2º ano de vida

Os funcionários de comunicações ao nível nacional do programa de vacinação  
devem continuar a interagir com os seus homólogos ao nível subnacional, de modo  
a monitorizarem a implementação do plano de comunicação e a investigarem  
quaisquer questões ou obstáculos que possam estar a surgir, para poderem ser  
tomadas acções correctivas.
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CA I X A  9.      E X E M P LOS  D E  P OT E N C I A I S  I N D I CA D O R E S  D E  
R E SU LTA D OS  PA R A  AVA L I A R  AS  ACT I V I DA D E S  
D E  C O M U N I CAÇÃO  E  A  P RO M O ÇÃO  DA  P RO C U R A

•  % dos cuidadores com o conhecimento correcto do plano e/ou  
periodicidade das visitas de vacinação nos primeiros dois anos de vida

•  % dos cuidadores que dizem que pretendem vacinar totalmente os seus 
filhos, incluindo as visitas no 2º ano de vida

•  % dos vacinadores com conhecimento correcto do plano nacional

•  % dos vacinadores que comunicam de forma consistente e correcta aos 
cuidadores a periodicidade da próxima visita do bebé para vacinação,  
incluindo as visitas do 2º ano de idade

9.5 Avaliação e replaneamento
Mantendo a consonância com a estratégia de comunicação global para vacinação  
e saúde infantil, a monitorização e avaliação dos esforços de comunicação devem  
ser executadas pelo grupo de trabalho de forma regular. Com base nos dados  
recolhidos e revistos no Passo 1, acima, devem ser estabelecidos indicadores ou  
medidas – cobrindo o processo, os resultados e impactos - que possam ser  
rastreados através da implementação das várias actividades de comunicação e  
envolvimento. As conclusões devem ser utilizadas para informar as decisões sobre  
as acções correctivas a tomar.

 

 

Para avaliar as actividades de comunicação e promoção da procura, é ideal realizar 
um inquérito ou exercício de pesquisa rápido com os cuidadores, profissionais de 
saúde e, potencialmente, líderes comunitários ou intervenientes como alvo. Tal  
avaliação deve proporcionar uma abordagem sistemática e estruturada à apren-
dizagem sobre o que as pessoas sabem sobre a vacinação no 2º ano de vida, como 
desenvolveram este conhecimento, o que pensam que significa e se pretendem 
tomar as acções desejadas. As descobertas devem comunicar os ajustes às  
estratégias de comunicação e promoção da procura, para que possam ser mais  
direccionadas e tenham mais impacto no futuro. Se não estiverem disponíveis  
recursos para o estudo em grande escala, então os pontos suscitados na Secção 10 
podem ser utilizados para compreender os motivos da fraca procura e utilização da 
vacinação do 2º ano de vida.
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      SU S C I TA R  A  C O N S C I E N C I A L I Z AÇÃO  S O B R E  A  
VAC I N AÇÃO  A P ÓS  U M  A N O  D E  I DA D E ,  N A  TA N Z Â N I A

   A avaliação pós-introdução da MCV2 na República Unida da 
Tanzânia revelou que muitos pais inquiridos não estavam cientes 
da necessidade de mais vacinação após os seus filhos receberem  
a MCV1 aos nove meses. Apesar de ser suposto as crianças irem  
a consultas para monitorização do crescimento após um ano  
de idade, as mães já não consideravam importante vir às visitas  
de monitorização.

Os funcionários de saúde elevaram a consciencialização comunitária sobre a necessidade 
da vacinação e outros serviços para além do primeiro ano de vida através de:

• transmissão de anúncios na rádio e TV;

•  realização de um seminário com jornalistas de vários meios de comunicação locais  
para passar a palavra;

•  realização de reuniões sobre a MCV2 com comissões de cuidados de saúde primários 
regionais;

•  disponibilização de educação para a saúde sobre a MCV2 a mulheres que frequentaram 
visitas de cuidados pré e pós-parto.

E X P E R I Ê N C I A 
N AC I O N A L
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da vacinação no 2º ano  
de vida

10  

SECÇÃO 



83  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

 S E C Ç Ã O  10

  Compreender os motivos do  
baixo desempenho 
Se o programa de vacinação nacional e os parceiros observarem que a cobertura da 
vacinação do 2º ano de vida é baixa e que a taxa de abandono da MCV1 para a MCV2 
é elevada, devem rever sistematicamente os dados existentes e aferir a situação  
para identificar problemas fulcrais e as suas causas de raiz. As decisões sobre como  
utilizar os recursos para melhorar a situação devem ser baseadas nestes resultados, 
em vez de suposições de que o problema se deve, por exemplo, à baixa procura  
ou fornecimento de vacinas insuficiente. Um ponto de partida deverá ser rever a  
qualidade dos dados reportados para determinar se podem ser considerados  
completos, atempados, fiáveis e precisos.

Ao nível nacional, rever o âmbito geográfico do problema de desempenho  
do 2º ano de vida. Se generalizado, examinar então factores ao nível do sistema, 
incluindo os seguintes.

1.  As políticas e directrizes estão completas, são claras, precisas e fáceis  
de compreender e utilizar?

2. As políticas e directrizes foram disseminadas sistematicamente?

3. O currículo de formação cobre todos os pontos essenciais e utiliza métodos 
eficazes de aprendizagem de adultos?

4. A estratégia de formação atingiu todos os vacinadores e os seus supervisores? 
Existem lacunas conhecidas sobre como foi implementada?

5. Os instrumentos de supervisão foram actualizados para incluir a vacinação  
do 2º ano de vida e foram amplamente disseminados e utilizados?

6. As ferramentas de gestão de dados foram actualizadas e suportam todos  
os aspectos da política e directrizes? Incluíram contributos dos utilizadores  
finais ou testes prévios para determinar se são fáceis de utilizar? Como foram 
disseminados sistematicamente?

7. Foi realizado um lançamento de alta visibilidade para focar a atenção na  
introdução da vacinação do 2º ano de vida? A estratégia de comunicação  
para a vacinação do 2º ano de vida foi suficientemente desenvolvida,  
orçamentada e executada conforme planeado?

Se o problema do desempenho da vacinação no 2º ano de vida estiver localizado em 
áreas geográficas particulares, então, é necessário o seguimento com os funcionários 
de saúde dessas equipas subnacionais/distritais, bem como visitas às unidades para 
ganhar uma compreensão em primeira mão dos problemas e das suas causas raiz.

10.1
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Ao nível subnacional/distrital, rever os dados para avaliar a cobertura geográfica 
do problema. Se a cobertura for grande, rever os factores que poderão afectar a 
vacinação no 2º ano de vida, incluindo os seguintes.

1. Houve falhas ou esgotamentos do stock das vacinas utilizadas para a vacinação 
no segundo ano de vida?

2. Existem desafios com os recursos humanos, que possam afectar a vacinação 
no 2º ano de vida, tais como meios humanos insuficientes ou volume elevado? 
Os profissionais de saúde receberam formação sobre a vacinação no 2º ano 
de vida? O distrito proporcionou supervisão de apoio ou outro feedback/apoio 
pós-formação desde que a formação inicial foi conduzida?

3. Existem circunstâncias ou características particulares da população neste  
distrito, que possam colocar desafios à vacinação no 2º ano de vida, por  
exemplo, movimento da população, elevados níveis de emprego das mães  
depois de a criança ter um ano de idade, populações remotas com acesso  
difícil às unidades ou informações sobre alterações no plano de vacinação,  
falta de sistemas de apoio social ou hesitação perante as vacinas?

4. As ferramentas de gestão de dados actualizadas foram sistematicamente  
introduzidas em todas as unidades ou ainda se utilizam amplamente os  
formulários e ferramentas antigos?

5. Que questões ou problemas com a qualidade dos dados foram observados? 
Foram realizadas avaliações da qualidade dos dados para aferir a fiabilidade e 
consistência dos dados sobre a vacinação no 2º ano de vida? Quais são os  
resultados e que acções correctivas são necessárias?

6. Os líderes comunitários e pessoas influentes foram educados sobre a  
necessidade da vacinação no 2º ano de vida e porque é que é importante?  
Que acções tomam para encorajarem as famílias a procurarem a vacinação  
após um ano de idade?

7. Existem sistemas funcionais de PSC ou voluntários no distrito que foram  
orientados sobre a vacinação no 2º ano de vida? Sabem como rastrear os  
incumpridores e encorajar as famílias a trazerem os seus filhos para a  
vacinação no 2º ano de vida? Executam regularmente estas tarefas?



85  Estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano de vida

 S E C Ç Ã O  10

Ao nível da unidade sanitária, discutir a vacinação no 2º ano de vida com os  
profissionais de saúde e com os cuidadores na unidade e na comunidade.

Entrevistas de profissional de saúde. As perguntas a fazer aos profissionais de 
saúde incluem as seguintes.

1. Diga-me o que sabe sobre a vacinação no 2º ano de vida. Como e com quem 
aprendeu estas coisas?

2. Com que frequência é visitado para supervisão de apoio? Caso tenha uma 
questão sobre alguma coisa, a quem pede apoio ou onde procura ajuda?

3. Sabe a cobertura da sua unidade para a vacinação no 2º ano de vida e a  
taxa de abandono da MCV1 para a MCV2?

4. Se as taxas de vacinação no 2º ano de vida forem baixas, quais são os motivos?

5. Existem materiais de referência sobre a vacinação no 2º ano de vida (por  
exemplo, guia de campo, materiais de formação, auxiliares de trabalho)  
disponíveis na unidade?

6. Quando é que uma criança é considerada totalmente imunizada - após ter  
recebido que doses de vacina?

7. Houve esgotamentos ou falhas do stock das vacinas utilizadas para a  
vacinação no 2º ano de vida?

8. A unidade sanitária tem um sistema para o rastreio padrão, especialmente  
para a vacinação no 2º ano de vida? Qual é o sistema e como funciona?

9. Que informações dá aos cuidadores que trazem crianças para a visita da MCV1?

10. O que faz se uma criança for trazida «tarde» para a vacinação? Existem  
algumas circunstâncias em que recusaria uma criança por vacinar que  
foi trazida para a vacinação? Quais são? Acredita que existem limites etários 
superiores para a vacinação no 2º ano de vida? Quais são?

11. Se uma criança vier à sua unidade para a vacinação no segundo ano de vida, 
recebe também outros serviços? Quais são? Estão sempre disponíveis?

12. Existem formulários de registo e reporte actualizados (HBR, folhas de inventário, 
registos, relatórios de resumo mensais) disponíveis na unidade? Se sim, quais 
são os passos para registo e reporte da vacinação no 2º ano de vida? Os 
cuidadores trazem HBR actualizados? Em caso negativo, as doses do 2º ano de 
vida são registadas no HBR? [Peça para ver amostras das ferramentas de registo 
e reporte e pergunte onde são registadas as vacinações do 2º ano de vida]
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13. Foi feita alguma comparação dos dados do 2º ano de vida registados nas  
folhas de inventário, relatórios mensais, registos infantis e HBR, como parte  
de uma avaliação da qualidade dos dados? Em caso afirmativo, o que  
indicaram os resultados?

Entrevistas de saída. Os funcionários de saúde podem visitar várias unidades, 
nos dias em que estão a decorrer sessões de vacinação de rotina, e entrevistar 
os cuidadores cujos filhos tenham recebido a MCV1. As perguntas a fazer aos 
cuidadores incluem as seguintes.

1. O seu filho recebeu todas as vacinas do plano nacional de vacinação ou  
precisa de voltar a trazê-lo para mais doses de vacinas?

2. [Se aplicável]: consegue dizer-me quando vai voltar a trazer o seu filho e que 
vacinas ele deve receber nessa ocasião?

3. O que é que, se algo, tornaria isto difícil para si? O que o facilitaria?

Discussões comunitárias. Visitar as comunidades e perguntar aos membros da 
comunidade o que sabem sobre a vacinação no segundo ano de vida.

1. Até que idade deveria uma criança ter completado todo o plano de vacinação?

2. Se uma criança receber a vacina contra o sarampo até ter um ano de idade, 
precisa de a trazer de volta para mais vacinas? Em que idade?

3. [Para aqueles que sabem sobre a vacinação no 2º ano de vida]: como soube 
que precisava de levar o seu filho para a vacinação após um ano de idade?

4. Se levou o seu filho à vacinação do 2º ano de vida, qual foi a sua experiência? 
Que vacinas recebeu? O seu filho recebeu outros serviços? Precisa de  
regressar para mais vacinas?

5. Se o seu filho tiver mais de dois anos de idade e não o tiver levado para os 
serviços do 2º ano de vida, quais foram os motivos?

6. O que ajudaria a que trouxesse o seu filho para os serviços do 2º ano de vida? 
[Sondagem: materiais de lembrete; uma visita de um PSC; mais informações 
sobre por que motivo é necessária].

 
Sem conduzir uma avaliação em grande escala, os gestores de saúde podem  
adicionar algumas das questões acima às suas visitas de supervisão de apoio e  
expandi-las conduzindo entrevistas de saída com os cuidadores cujos filhos tenham 
acabado de ser vacinados. Também podem fazer entrevistas de saída com mães  
que tenham trazido crianças pequenas para cuidados curativos, ou outros serviços 
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de prevenção, para ver se foram rastreadas para a vacinação e vacinadas. Durante as 
visitas de supervisão, os funcionários de saúde distritais podem falar com os líderes 
comunitários, que poderão proporcionar conhecimentos em relação ao nível de  
consciencialização da vacinação no 2º ano de vida entre a comunidade.

Estão incluídas orientações adicionais sobre como integrar uma pequena avaliação 
para fortalecer o desempenho no 2º ano de vida numa revisão do plano nacional de 
vacinação no Guia para conduzir uma revisão do Programa Alargado de Vacinação 
(PAV) da OMS. 

10.2 Tomar medidas para tratar dos problemas 
As descobertas sobre as revisões descritas acima devem ser utilizadas para decidir 
quais os passos a tomar para reforçar a vacinação no 2º ano de vida. Os gestores de 
saúde devem convocar uma discussão para rever os problemas e as suas causas raiz, 
de modo a identificar soluções e desenvolver um plano para as implementar.

A Tabela 7 apresenta vários exemplos ilustrativos de possíveis acções que os pro-
gramas podem tomar para melhorar o desempenho no 2º ano de vida. Esta lista não 
é exaustiva; em vez disso, destina-se a estimular o pensamento sobre soluções que 
podem ser implementadas utilizando os recursos existentes ou com fundos adicionais 
limitados. Para além disso, as acções mais apropriadas a tomar irão depender de uma 
compreensão profunda dos problemas e do contexto em que ocorrem.

Durante as visitas de supervisão, os gestores de saúde podem falar com as mães que tenham  
trazido crianças pequenas para cuidados curativos, ou outros serviços de prevenção, para ver  
se foram rastreadas para a vacinação e vacinadas.

32  Guia para conduzir uma revisão do Programa Alargado de Vacinação (PAV). Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2017.  
Disponível em: www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_17.17/en/ 
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TA B E L A  7.      PROBLEMAS COMUNS E POSSÍVEIS ACÇÕES PARA REFORÇAR A VACINAÇÃO NO 2º 
ANO DE VIDA

P RO B L E M AS/Q U E STÕ E S E X E M P LOS  D E  AC Ç Õ E S  P OS S Í V E I S

Cobertura baixa  
e taxas de abandono  
elevadas persistentes

•  Mobilizar os PSC ou voluntários para rastrearem os  
incumpridores e encorajar a vacinação no 2º ano de vida  
entre os membros da comunidade.

•  Melhorar a conveniência das localizações para sessões de  
locais de proximidade, para que seja mais fácil aos cuidadores 
ou mães de crianças de dois anos levá-las à vacinação.

•  Considerar oferecer sessões de vacinação de rotina em  
unidades fixas a uma hora que seja mais conveniente para as 
mães de crianças mais velhas.

As sessões de locais de  
proximidade não são executadas 
com a frequência planeada 

•  Comparar sessões de locais de proximidade reais conduzidas 
nos últimos seis meses com o número de sessões de locais  
de proximidade agendadas no microplano. Caso exista uma 
discrepância clara, descobrir por que motivo o local de  
proximidade não está a ser implementado.

Esgotamento de stocks  
de vacinas e materiais 

•  Rever a disponibilidade das vacinas necessárias para a  
vacinação do 2º ano de vida a todos os níveis, para assegurar 
que estão disponíveis materiais suficientes.

•  Se as preocupações com as taxas de desperdício elevadas  
estiverem a dissuadir os profissionais de saúde de abrir um  
frasco de MCV para um pequeno número de crianças, rever  
as políticas nacionais sobre este tópico e reforçar durante as 
visitas de supervisão de apoio. Lembrar os profissionais de  
saúde de que a vacinação no 2º ano de vida poderá resultar  
em níveis mais baixos de desperdício da vacina MCV.

Deficiências nas práticas dos 
profissionais de saúde 

•  Perspectivar a motivação do profissional de saúde: reconhecer  
e louvar aqueles que atingiram uma elevada cobertura.  
Pedir-lhes para partilharem a sua experiência através da  
aprendizagem entre pares com profissionais de saúde de  
outras unidades. Lembrar os profissionais de saúde dos  
motivos para a vacinação no 2º ano de vida e indicar que o  
desempenho do programa de vacinação também se baseia  
na cobertura com as vacinas dadas após um ano de idade.

•  Proporcionar formação no trabalho durante as visitas de  
supervisão de apoio para resolver as deficiências.

•  Se as faltas de recursos humanos estiverem a contribuir para  
um desempenho do profissional de saúde abaixo do nível  
ideal (pessoal sobrecarregado), rever o possível papel dos 
voluntários para ajudar a assumir algumas das funções menos 
técnicas. Contudo, reconhecer que os voluntários precisam  
de orientação técnica e de gestão e que o seu contributo  
é voluntário.

•  Consultar a Secção 8.4 para mais acções possíveis, por  
exemplo, grupos do WhatsApp, linhas de apoio telefónico  
e mensagens SMS para reforçar os pontos fulcrais.
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P RO B L E M AS/Q U E STÕ E S E X E M P LOS  D E  AC Ç Õ E S  P OS S Í V E I S

Problemas com o rastreamento, 
registo e reporte das doses

•  Rever os instrumentos de gestão de dados e voltar a avaliar,  
se necessário, para os tornar mais fáceis de utilizar, de modo a  
permitirem a prática adequada para rastreamento, registo  
e reporte.

•  Supervisão e feedback contínuos sobre como utilizar os  
instrumentos de recolha de dados.

•  Auxiliares de trabalho, linhas de apoio ou grupos do WhatsApp 
para ajudar a endereçar áreas problemáticas particulares, por 
exemplo, dificuldades com o rastreamento, registo ou reporte.

•  Conduzir avaliações da qualidade dos dados e utilizar os  
resultados para corrigir problemas particulares e monitorizar  
os progressos.

Baixa consciencialização ou 
procura da vacinação no 2º ano 
de vida

•  Reforçar as competências do profissional de saúde na  
comunicação interpessoal para lembrar os cuidadores sobre  
quando regressar para a vacinação no segundo ano de vida.

•  Envolver os líderes comunitários para espalhar a palavra às 
famílias sobre quando e onde ir para a vacinação no 2º ano  
de vida e porque é que é importante. Utilizar as reuniões  
comunitárias como oportunidade para dar feedback sobre a 
cobertura da vacinação no 2º ano de vida e discutir como  
a melhorar.

•  Trabalhar com as ONG locais para explorar a forma como  
podem dar apoio à vacinação no 2º ano de vida, por exemplo, 
mobilizando recursos para sessões de locais de proximidade  
em locais convenientes na comunidade.

•  Voltar a lançar a vacinação no 2º ano de vida através de  
actividades de alta visibilidade, como por exemplo conferências 
de imprensa, cerimónias, reuniões, rádio, SMS, etc.

•  Utilizar programas de rádio para discutir a vacinação no 2º ano 
de vida e para aumentar a atenção em redor da necessidade da 
vacinação no 2º ano de vida. Desenvolver canções ou spots  
publicitários fáceis de memorizar que possam ser difundidos 
para relembrar as comunidades da necessidade da vacinação  
no 2º ano de vida.
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Anexo 1a: Exemplo de folha de inventário de padrão mínimo para a vacinação33

ANTIGÉNIOS/
ITENS

0–11 MESES TOTAL 12 MESES OU MAIS TARDE TOTAL TOTAL  
VACINADOS

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*    
   

   
   

PCV 1    
   

   
   

PCV 2    
   

   
   

PCV 3    
   

   
   

M/MR 1    
   

   
   

M/MR 2    
   

DTP4/ Outra*    
   

Vitamina  A    
   

   
   

Rede com  
insecticida 
duradoura*

   
   

33 Conforme descritos na Secção 7.
*Dependendo das prioridades de saúde nacionais e plano de serviços.

Data:                           Região:                           Distrito:                           Unidade sanitária:                           

Estratégia de prestação de serviços:   fixos    de locais de proximidade    móveis        

Localização:                                                            _____________________________________________________________                 



Anexo 1b: Exemplo de folha de inventário de melhores práticas de vacinação33
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33 Conforme descritos na Secção 7.
*Dependendo das prioridades de saúde nacionais e plano de serviços.

ANTIGÉ-
NIOS/ITENS

0–11 MESES TOTAL 12-23 MESES TOTAL 24 MESES OU 
MAIS TARDE 

TOTAL TOTAL 
VACINADOS

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*    
   

  
  

PCV 1    
   

  
  

 
 

PCV 2    
   

  
  

  
  

PCV 3    
   

  
  

 
 

M/MR 1    
   

  
  

  
  

M/MR 2   
  

 
 

DTP4/Outra*
  
  

  
  

Vitamina  A    
   

  
  

 
 

Rede com 
insecticida 
duradoura*

  
  

  
  

Data:                           Região:                           Distrito:                           Unidade sanitária:                           

Estratégia de prestação de serviços:   fixos    de locais de proximidade    móveis        

Localização:                                                                                

  A N E X O  1
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Anexo 2: Gráfico de monitorização da vacinação mostrando o abandono da MCV1–MCV2

Unidade sanitária:                                                                        

Ano:                                                                                         

Uma taxa de abandono de mais de 10% é um indicativo para acções imediatas

População-alvo anual (0 aos 11 meses):                                             

População-alvo anual (12 aos 23 meses):                   

Meta de cobertura mínima para o ano - BCG:                   

Meta de cobertura mínima para o ano - MCV1:                   

Meta de cobertura mínima para o ano - MCV2:                   

Vacina Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec 

BCG

A

Total de vacinados este mês

Total cumulativo para o mês

MCV1

B

Total de vacinados este mês

Total cumulativo para o mês

MCV2

C

Total de vacinados este mês

Total cumulativo para o mês

                         TAXA DE ABANDONO BCG-MCV1 =

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

              TAXA DE ABANDONO DA MCV1 PARA A MCV2 =

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

** Traçado apenas para BCG, MCV1, MCV2
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Anexo 3: Cenários sobre vacinação no segundo ano de vida
(a utilizar na formação e supervisão)

Os vacinadores encontram muitas situações em que não estão certos sobre o que 
fazer se uma criança tiver perdido doses anteriores, tiver chegado atrasada à  
vacinação ou não tiver boletim de saúde. As situações que se seguem são situações 
reais que foram reportadas em diferentes países.

  Estes cenários baseiam-se num plano que inclui a MCV1 aos nove  
meses de idade e a MCV2 aos 18 meses de idade. Devem ser adaptados  
para se enquadrarem no plano de vacinas apropriado e contexto do país.

Estes cenários podem ser utilizados durante a formação para discussões interactivas 
e desenvolvimento de competências para o rastreamento, administração, registo e 
reporte de doses de forma adequada. Em cada caso, os formadores podem apenas 
mostrar as primeiras duas colunas ou imprimir cópias físicas dos cenários e pedirem 
aos participantes da formação que as revejam aos pares. Depois, fazer a discussão 
como se segue.

• Acha que o profissional de saúde fez a coisa certa?

• Em caso negativo, o que deveria ter sido feito de forma diferente?

• Como é que este problema poderia ser evitado?

A terceira e a quarta coluna são para serem utilizadas pelos facilitadores e  
supervisores da formação. A terceira coluna indica a resposta correcta. A quarta  
coluna apresenta algumas respostas possíveis que podem ser mais desenvolvidas  
e discutidas.

População-alvo anual (0 aos 11 meses):                                             

População-alvo anual (12 aos 23 meses):                   

Meta de cobertura mínima para o ano - BCG:                   

Meta de cobertura mínima para o ano - MCV1:                   

Meta de cobertura mínima para o ano - MCV2:                   



PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PARA FACILITADORES E SUPERVISORES DA FORMAÇÃO

CENÁRIO RESPOSTA «INCORRECTA» DO  
PROFISSIONAL DE SAÚDE

O QUE DEVERIA O PROFISSIONAL DE  
SAÚDE TER FEITO?

COMO É QUE ESTE PROBLEMA PODERIA SER 
EVITADO? (para discussão)

1. Uma criança é trazida tardiamente para a MCV1 aos 14 
meses de idade

O profissional de saúde vacina a criança e regista e  
reporta a dose como MCV2, pois a criança tem mais de 
um ano de idade. O profissional de saúde pensa que  
apenas as doses dadas abaixo de um ano de idade podem 
ser consideradas como MCV1.

1. Devia ter administrado a vacina e registado a dose como 
MCV1 na coluna da folha de inventário para «12 meses 
ou mais» ou «12 a 23 meses» e aconselhado o cuidador 
a voltar com a criança para uma visita agendada para a 
MCV2 aos 18 meses.

•  Formação e supervisão adequada para a vacinação 
após um ano de idade

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho para promover o rastreamento, 
registo e reporte correctos

2. Uma criança é trazida para a sua primeira dose da MCV 
aos 18 meses de idade (no momento da visita agendada 
da MCV2)

O profissional de saúde vacina a criança e regista e  
reporta a dose como MCV2, pois a criança veio numa 
altura em que a MCV2 está agendada. 

2. Devia ter dado a vacina e registado a dose como MCV1 
na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «12-23 meses». Devia ter aconselhado o 
cuidador a voltar a trazer a criança para a MCV2 após 
quatro semanas.

•  Formação e supervisão adequada para a vacinação 
após um ano de idade

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho para promover o rastreamento, 
registo e reporte correctos

3. Numa unidade rural com locais de proximidade pouco 
frequentes e poucas crianças vistas antes dos 12 
meses, é trazido um menino de 15 meses que nunca 
recebeu a vacina contra o sarampo 

O profissional de saúde pensa que a criança não é elegível 
para a MCV1 porque é demasiado velha para a receber. 
Também acredita que ele não é elegível para a MCV2 
porque não recebeu a MCV1 e, portanto, manda-o embora 
sem o vacinar contra o sarampo.

3. Devia ter vacinado a criança e registado a dose como 
MCV1 na coluna da folha de inventário para «12 meses 
ou mais» ou «12 a 23 meses» e aconselhado o cuidador 
a voltar com a criança para uma visita agendada para a 
MCV2 aos 18 meses.

•  Formação e supervisão adequadas para enfatizar que é 
melhor vacinar tarde do que mandar a criança embora 
sem ser vacinada

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho

4. As crianças numa clínica são muitas vezes trazidas para 
a MCV1 aos 10, 11, 12 ou 13 meses de idade

O profissional de saúde diz às mães para voltarem  
nove meses mais tarde para a MCV2, achando que  
o importante é o intervalo de nove meses e não a  
idade-alvo (de 18 meses). 

4. Devia ter aconselhado os cuidadores a voltarem a trazer 
as crianças para a MCV2 aos 18 meses de idade.  

•  Formação e supervisão para enfatizar de que é a idade 
de vacinação que é mais importante, desde que haja 
um intervalo mínimo de um mês entre as doses da MCV

5. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 22 meses de 
idade. A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses 

O profissional de saúde não fornece a MCV2, por achar  
que a criança é demasiado velha para a receber.

5. Devia ter dado a MCV2 à criança e registado a dose como 
MCV2 na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «12–23 meses». 

•  Formação e supervisão para enfatizar que a MCV2 deve 
ser dada a partir dos 18 meses de idade, mas sem  
terminar aos 18 meses (sem limite superior - todas as 
crianças precisam de duas doses da MCV)

•  Folha de inventário bem concebida

6. Uma criança é trazida para a MCV2 aos três anos de 
idade. A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses

O profissional de saúde não vacina a criança porque esta 
tem mais de 23 meses de idade.

6. Devia ter dado a MCV2 à criança e registado a dose como 
MCV2 na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «24 meses ou mais tarde».

•  Formação e supervisão para enfatizar que a necessidade 
para a MCV não termina aos 24 meses (sem limite superior 
- todas as crianças precisam de duas doses de MCV) e que 
é melhor vacinar tarde do que mandar a criança embora 
sem ser vacinada

•  Folha de inventário bem concebida

7. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 2,5 anos de idade. 
A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses

 O profissional de saúde vacina a criança, mas regista a  
dose num registo especial, para que não seja incluído nas 
estimativas de cobertura. 

7. Devia ter registado a dose como MCV2 na coluna da folha 
de inventário para «12 meses ou mais tarde» ou «24 meses 
ou mais tarde». 

•  O MdS precisa de conceber a folha de inventário de modo 
a permitir o registo e reporte das doses administradas às 
crianças com 24 meses ou mais tarde 

8. O profissional de saúde diz que não pode providenciar 
a segunda dose da vacina contra o sarampo porque não 
existe uma vacina «MSD»

O profissional de saúde não proporciona uma segunda  
dose da vacina do sarampo a nenhuma criança.

8.  Devia ter proporcionado doses MCV2 a todas as crianças 
elegíveis com mais de um ano de idade.

•   O guia de campo, formação, supervisão, formulários de 
registo de dados e mobilização social deveriam utilizar 
uma convenção mais familiar das doses numeras (por 
exemplo, sarampo1/sarampo2, MR1/MR2) para a vacina 
contra o sarampo ou contra o sarampo e rubéola

9. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 18 meses.  
A mãe não tem um cartão de vacinação, mas lembra-se  
de que o seu bebé recebeu a MCV1 mesmo antes de 
começar a andar

A profissional de saúde vacina-o, mas regista-o como  
MCV1 e diz à mãe para voltar um mês depois para a MCV2.

9. Devia primeiro ter verificado a idade da criança e o estado de 
vacinação no registo de saúde da criança, para verificar se a 
criança recebeu a MCV1 aos os nove meses ou logo após.
Se não for encontrado nenhum registo, então a actuação do 
profissional de saúde foi correcta. Devia ter sido fornecido 
um novo cartão de vacinas.
Se tivesse sido encontrado um registo, o profissional de 
saúde deveria ter dado a MCV2 e transferido a informação 
do registo para um novo cartão de vacinação.

•  O guia de campo deveria proporcionar orientações claras 
sobre o que os profissionais de saúde devem fazer na 
ausência de um HBR ou registo da criança no registo da 
unidade sanitária
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Estes cenários baseiam-se num plano que inclui a MCV1 aos nove meses de idade e a MCV2 aos 18 meses de idade. 



PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PARA FACILITADORES E SUPERVISORES DA FORMAÇÃO

CENÁRIO RESPOSTA «INCORRECTA» DO  
PROFISSIONAL DE SAÚDE

O QUE DEVERIA O PROFISSIONAL DE  
SAÚDE TER FEITO?

COMO É QUE ESTE PROBLEMA PODERIA SER 
EVITADO? (para discussão)

1. Uma criança é trazida tardiamente para a MCV1 aos 14 
meses de idade

O profissional de saúde vacina a criança e regista e  
reporta a dose como MCV2, pois a criança tem mais de 
um ano de idade. O profissional de saúde pensa que  
apenas as doses dadas abaixo de um ano de idade podem 
ser consideradas como MCV1.

1. Devia ter administrado a vacina e registado a dose como 
MCV1 na coluna da folha de inventário para «12 meses 
ou mais» ou «12 a 23 meses» e aconselhado o cuidador 
a voltar com a criança para uma visita agendada para a 
MCV2 aos 18 meses.

•  Formação e supervisão adequada para a vacinação 
após um ano de idade

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho para promover o rastreamento, 
registo e reporte correctos

2. Uma criança é trazida para a sua primeira dose da MCV 
aos 18 meses de idade (no momento da visita agendada 
da MCV2)

O profissional de saúde vacina a criança e regista e  
reporta a dose como MCV2, pois a criança veio numa 
altura em que a MCV2 está agendada. 

2. Devia ter dado a vacina e registado a dose como MCV1 
na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «12-23 meses». Devia ter aconselhado o 
cuidador a voltar a trazer a criança para a MCV2 após 
quatro semanas.

•  Formação e supervisão adequada para a vacinação 
após um ano de idade

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho para promover o rastreamento, 
registo e reporte correctos

3. Numa unidade rural com locais de proximidade pouco 
frequentes e poucas crianças vistas antes dos 12 
meses, é trazido um menino de 15 meses que nunca 
recebeu a vacina contra o sarampo 

O profissional de saúde pensa que a criança não é elegível 
para a MCV1 porque é demasiado velha para a receber. 
Também acredita que ele não é elegível para a MCV2 
porque não recebeu a MCV1 e, portanto, manda-o embora 
sem o vacinar contra o sarampo.

3. Devia ter vacinado a criança e registado a dose como 
MCV1 na coluna da folha de inventário para «12 meses 
ou mais» ou «12 a 23 meses» e aconselhado o cuidador 
a voltar com a criança para uma visita agendada para a 
MCV2 aos 18 meses.

•  Formação e supervisão adequadas para enfatizar que é 
melhor vacinar tarde do que mandar a criança embora 
sem ser vacinada

•  Folha de inventário bem concebida

•  Auxiliar de trabalho

4. As crianças numa clínica são muitas vezes trazidas para 
a MCV1 aos 10, 11, 12 ou 13 meses de idade

O profissional de saúde diz às mães para voltarem  
nove meses mais tarde para a MCV2, achando que  
o importante é o intervalo de nove meses e não a  
idade-alvo (de 18 meses). 

4. Devia ter aconselhado os cuidadores a voltarem a trazer 
as crianças para a MCV2 aos 18 meses de idade.  

•  Formação e supervisão para enfatizar de que é a idade 
de vacinação que é mais importante, desde que haja 
um intervalo mínimo de um mês entre as doses da MCV

5. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 22 meses de 
idade. A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses 

O profissional de saúde não fornece a MCV2, por achar  
que a criança é demasiado velha para a receber.

5. Devia ter dado a MCV2 à criança e registado a dose como 
MCV2 na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «12–23 meses». 

•  Formação e supervisão para enfatizar que a MCV2 deve 
ser dada a partir dos 18 meses de idade, mas sem  
terminar aos 18 meses (sem limite superior - todas as 
crianças precisam de duas doses da MCV)

•  Folha de inventário bem concebida

6. Uma criança é trazida para a MCV2 aos três anos de 
idade. A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses

O profissional de saúde não vacina a criança porque esta 
tem mais de 23 meses de idade.

6. Devia ter dado a MCV2 à criança e registado a dose como 
MCV2 na coluna da folha de inventário para «12 meses ou 
mais tarde» ou «24 meses ou mais tarde».

•  Formação e supervisão para enfatizar que a necessidade 
para a MCV não termina aos 24 meses (sem limite superior 
- todas as crianças precisam de duas doses de MCV) e que 
é melhor vacinar tarde do que mandar a criança embora 
sem ser vacinada

•  Folha de inventário bem concebida

7. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 2,5 anos de idade. 
A criança já recebeu a MCV1 aos nove meses

 O profissional de saúde vacina a criança, mas regista a  
dose num registo especial, para que não seja incluído nas 
estimativas de cobertura. 

7. Devia ter registado a dose como MCV2 na coluna da folha 
de inventário para «12 meses ou mais tarde» ou «24 meses 
ou mais tarde». 

•  O MdS precisa de conceber a folha de inventário de modo 
a permitir o registo e reporte das doses administradas às 
crianças com 24 meses ou mais tarde 

8. O profissional de saúde diz que não pode providenciar 
a segunda dose da vacina contra o sarampo porque não 
existe uma vacina «MSD»

O profissional de saúde não proporciona uma segunda  
dose da vacina do sarampo a nenhuma criança.

8.  Devia ter proporcionado doses MCV2 a todas as crianças 
elegíveis com mais de um ano de idade.

•   O guia de campo, formação, supervisão, formulários de 
registo de dados e mobilização social deveriam utilizar 
uma convenção mais familiar das doses numeras (por 
exemplo, sarampo1/sarampo2, MR1/MR2) para a vacina 
contra o sarampo ou contra o sarampo e rubéola

9. Uma criança é trazida para a MCV2 aos 18 meses.  
A mãe não tem um cartão de vacinação, mas lembra-se  
de que o seu bebé recebeu a MCV1 mesmo antes de 
começar a andar

A profissional de saúde vacina-o, mas regista-o como  
MCV1 e diz à mãe para voltar um mês depois para a MCV2.

9. Devia primeiro ter verificado a idade da criança e o estado de 
vacinação no registo de saúde da criança, para verificar se a 
criança recebeu a MCV1 aos os nove meses ou logo após.
Se não for encontrado nenhum registo, então a actuação do 
profissional de saúde foi correcta. Devia ter sido fornecido 
um novo cartão de vacinas.
Se tivesse sido encontrado um registo, o profissional de 
saúde deveria ter dado a MCV2 e transferido a informação 
do registo para um novo cartão de vacinação.

•  O guia de campo deveria proporcionar orientações claras 
sobre o que os profissionais de saúde devem fazer na 
ausência de um HBR ou registo da criança no registo da 
unidade sanitária
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Anexo 4: Exemplo ilustrativo de um auxiliar de trabalho no rastreio para vacinação

O modelo de auxiliar de trabalho é adaptado da República Democrática de Timor- 
Leste (Coisas básicas sobre IMUNIZAÇÃO, 2007) e baseia-se num plano de vacinação 
infantil que pede as vacinas da BCG e da hepatite B à nascença; As doses da pen-
tavalente, vacina oral da poliomielite (VOP), vacina conjugada pneumocócica (PCV) e 
rotavírus (RV) são dadas às 6, 10 e 14 semanas; vacina inactivada contra a poliomielite 
(VIP) às 14 semanas; MCV1 aos nove meses; e MCV2, MenA e DTP4 aos 18 meses de 
idade. Adaptar este documento em conformidade com o plano de vacinação local.

Este documento e outras ferramentas e recursos sobre o 2º ano de vida encontram-se 
em: www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/

Instruções:

 Step 1:  Elogiar o pai/a mãe ou cuidador por trazer a criança à vaci-
nação. Descobrir pelo registo de vacinação da criança ou pelo 
cuidador:

  1. Que idade tem a criança hoje?
  2.  Que vacinas é que a criança já recebeu? (Verificar o boletim 

de saúde ou o registo da criança)

 Passo 2.  Utilizar o gráfico abaixo para decidir o que dar. A criança já 
deve ter recebido todas as vacinas devidas até à idade actual. 
Se lhe faltarem doses, ainda não é tarde. Administrar as vaci-
nas para as quais é elegível, respeitando o tempo de separação 
necessário (consultar a coluna da direita).

 Passo 3:  Lembrar ao cuidador quando deve voltar com a criança para 
as devidas doses posteriores. Aproveitar a oportunidade para 
salientar a importância de a criança receber a série completa de 
vacinas para ficar totalmente protegida.

†  Em determinadas situações, a MCV pode ser administrada aos 6 meses de idade. Esta dose deve ser considerada como a dose zero (“MCV0”) e as duas 
doses subsequentes (MCV1 e MCV2) devem ser proporcionadas na mesma de acordo com o plano nacional. Vacinas contra o sarampo. Documento da 
posição. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2017 (www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/).

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/2YL/en/
www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/


Às 6 semanas 
(ou assim que 
possível desde 
aí)

Dose da hepatite B 
à nascença: Assim 
que possível após o 
nascimento, 
idealmente no prazo 
de 24 horas e até às 
6 semanas 
BCG: Assim que 
possível após o 
nascimento

Dose da hepatite 
B à nascença:
Após as 6 
semanas

Às 10 semanas (ou 
assim que possível 
desde aí)

Aos 9 meses (ou 
assim que possível 
desde aí)

A os 18 meses (ou 
assim que possível 
desde aí) e
pelo menos 4 
semanas após a dose 
anterior

MCV2: 
Antes de 
decorridas 4 
semanas desde a 
MCV1

DTP4: Antes de 
decorridas 4 
semanas desde a 
Penta3

MenA: Antes dos 
9 meses de idade 
(excepto quando 
indicado)

Não existe necessidade de reiniciar as doses, mesmo que tenha passado muito tempo entre as doses. Não existe limite etário 
superior para maior parte das vacinas (excepto o rotavírus <24 meses e a dose da hepatite B  à nascença <6 semanas.

QUANDO 
DAR   

“É melhor vacinar tarde do que nunca!” NÃO 
DAR 

RV1: Após os 2 
anos de idade

Antes de decorri-
das 4 semanas 
desde a dose 
anterior

RV2: Após os 
2 anos de idade

Às 14 semanas 
(ou assim que 
possível desde aí) 
e Pelo menos 4 
semanas após a 
dose 2

Antes de 
decorridas 4 
semanas desde a 
dose anterior

RV3: Após os 2 
anos de idade

Antes dos 9 
meses de idade 
(excepto quando 
indicado)†

VOP
2

Penta 
2

PCV
2

RV 
2

VOP
3

Penta 
3

PCV
3

RV 
3

VIP 

MCV
1 

MCV
2 MenA

VOP
1

PCV
1

DTP4 
(ou 

Penta4)

6 
SEMANAS

9 MESES

18 MESES

2 ANOS

NASCENÇA HepB 
BD BCG

Penta 
1

RV 
1

10 
SEMANAS

14 
SEMANAS
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QUE VACINAS PODEM SER DADAS HOJE ?
Utilizar o gráfico abaixo para decidir quais vacinas devem ser administradas  

a uma criança em ou após uma idade específica.
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Anexo 5: Perguntas frequentes sobre a vacinação no segundo ano de vida

As seguintes perguntas podem ajudar os profissionais de saúde a responder a 
questões sobre a vacinação no segundo ano de vida ou mais tarde.

1.  Porque é que é importante vacinar as crianças após o seu primeiro 
aniversário?

  
  Tanto o nível de protecção como a duração da imunidade aumentam  

proporcionando-se doses adicionais da vacina depois de a criança ter atingido 
um ano de idade. Isto significa que as crianças mais velhas irão continuar a  
estar protegidas contra muitas doenças preveníveis pela vacinação.

  Para o sarampo, uma segunda dose assegura uma protecção precoce de cada 
criança e também reduz a taxa de acumulação de crianças susceptíveis e o 
risco de um surto.

2.  Com que vacinas, e em que idade, é que as crianças devem ser vacinadas 
após o primeiro ano de vida?

  Isto depende do calendário do programa nacional de vacinação de cada país.

 •  A OMS recomendou que todos os países proporcionem uma vacina contra o 
sarampo após um ano de idade. Muitos países agendam-na para o segundo 
ano de vida.

 •  A OMS também recomenda que seja dada uma dose de reforço da vacina 
contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa no segundo ano de vida.

 •  Outras vacinas que poderão ser agendadas entre os 12 e os 23 meses  
incluem aquelas contra a meningite A, encefalite japonesa, febre tifóide e 
febre amarela.

 •  Muitos países também recomendam a actualização da vacinação para  
fornecer doses perdidas no primeiro ano de vida.

3.  Existem algumas vacinas ou doses que não devam ser dadas a uma criança  
no segundo ano de vida ou mais tarde?

  A vacinação no segundo ano de vida é uma oportunidade para aumentar o nível 
e duração da protecção contra as doenças preveníveis pela vacinação. Existem 
algumas excepções, conforme indicado no plano nacional de vacinação e nos 
documentos de posição da OMS.  São as seguintes.

34 Disponível em: www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/

http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/
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 •  A dose da vacina da hepatite B à nascença deve ser administrada apenas no 
período de recém-nascido, conforme estipulado na política nacional.

 •  A vacinação do rotavírus após os 24 meses não é considerada necessária, 
devido à distribuição etária da gastroenterite causada pelo rotavírus.

4.  Em que ocasiões é que uma criança acima de um ano de idade deve  
ser vacinada?

 •  Quando vem para uma visita agendada para vacinação de acordo com o 
plano nacional de vacinação.

 •  Em qualquer altura em que esteja em contacto com o sistema de saúde, 
incluindo quando venha fazer cuidados curativos. Uma doença que não seja 
grave não é motivo para negar a vacinação a uma criança e o rastreamento  
de crianças doentes para elegibilidade da vacinação é um componente 
padrão da GIDI. Se as crianças tiverem sido trazidas para monitorização do 
crescimento e aconselhamento nutricional, isto também proporciona uma 
oportunidade para o seu rastreio e vacinação. Outra oportunidade de  
rastreio e vacinação é se a criança tiver acompanhado um dos familiares, 
como um irmão ou mãe, que venha receber cuidados. 

 •  Durante uma Semana da Saúde Infantil agendada, ou outra campanha ou 
evento semelhante, em que seja proporcionada vacinação de actualização.

5.  Que mensagens devem ser dadas à mãe ou cuidador durante o último  
contacto de vacinação do seu bebé, antes de atingir um ano de idade?

  Para a maioria das crianças, o contacto do sarampo é a última visita de  
vacinação antes de a criança atingir um ano de idade. Durante essa visita, o 
profissional de saúde deve certificar-se de que informa a mãe do seguinte 
modo.

 •  É importante que o seu filho regresse na data agendada (dependendo do 
programa nacional de vacinação) para receber as doses restantes da vacina 
a serem dadas no segundo ano de vida. Ao contrário do que acontecia no 
passado, a criança não pode ser considerada totalmente imunizada até ter 
recebido também as doses de vacina recomendadas.

 •  Estas doses adicionais irão proporcionar protecção mais forte e duradoura 
contra doenças importantes na infância. Com doses adicionais, esta  
protecção irá durar para além da primeira infância.

35  Para obter mais informações, consultar a estratégia de Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV) da OMS. Disponível em:  
www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
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 •  Certifique-se de que mantém o boletim de saúde, como o cartão de vacinas, 
num local seguro e o traz da próxima vez que vier à vacinação, bem como 
em qualquer altura em que vá a uma unidade sanitária para receber serviços.

  •  Deve trazer o seu filho para fazer a vacinação na próxima data agendada  
[especificar a data]. Contudo, se ela não puder vir nessa altura, que venha 
assim que seja possível depois.

6.  Se uma criança vier receber serviços substancialmente mais tarde do que a 
data agendada, a criança ainda deve ser vacinada?

 •  Sim. Apesar de a vacinação atempada assim que a criança é elegível ser 
altamente desejável para reduzir a exposição potencial à doença, é sempre 
importante que a criança receba a protecção da vacinação e não seja  
mandada embora se vier receber a vacinação com atraso. Com muito  
poucas excepções, como explicado na Questão 3, acima, «é melhor vacinar 
tarde do que nunca».

7.  Se a criança vier atrasada para a visita da vacinação do 2º ano de vida e tiver 
mais de 23 meses de idade, a dose deve ser registada como dada no segundo 
ano de vida (12-23 meses)?

  •  Registe e reporte sempre a dose de forma precisa, para que corresponda à 
idade em que a criança realmente a recebeu. Isto irá depender de como as 
folhas de inventário e os formulários de reporte mensais foram concebidos.

  •  Caso contenham dois grupos etários (“0–11 meses” e “mais de 12 meses”), 
registe as doses como sendo administradas aos “mais de 12 meses”.

 •  Caso contenham três grupos etários (“0–11 meses”, “12–23 meses” e “mais 
de 24 meses”), registe as doses como sendo administradas aos “mais de  
24 meses”.

8.  É seguro vacinar as crianças depois de um ano de idade? Existem riscos  
adicionais?

  É seguro e não existem riscos adicionais ou diferentes entre vacinar as crianças 
após um ano de idade, em comparação com a vacinação durante a infância.

9.  Que outros serviços ou cuidados pode a criança receber quando vem fazer a 
vacinação no segundo ano de vida?

 •  A monitorização e promoção do crescimento, aconselhamento nutricional, 
aconselhamento sobre higiene e saneamento e, dependendo das políticas 
nacionais, a vitamina A ou a medicação de desparasitação podem ser  
proporcionados durante uma visita para vacinação no segundo ano de vida.
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 •  lguns países poderão decidir proporcionar serviços adicionais, como o  
seguimento do diagnóstico infantil precoce de VIH/SIDA ou serviços de  
planeamento familiar para as mães.

©
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Í N D I C E

Este documento fornece orientações práticas para  
estabelecer e reforçar a vacinação no segundo ano  
de vida (2YL) e posteriormente. Também sugere formas  
de utilizar as visitas de vacinação no segundo ano de  
vida como uma plataforma para a prestação de outros 
serviços de saúde infantil.

Para ferramentas e recursos sobre vacinação no segundo 
ano de vida, visite: www.who.int/immunization/programmes_
systems/policies_strategies/2YL/en/

Este documento foi publicado pelo Programa Alargado  
de Vacinação (PAV) do Departamento de Imunização,  
Vacinas e Produtos Biológicos e está disponível na  
Internet em: www.who.int/immunization/documents
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