Anexo 1- Relatório simplificado sobre a ocorrência de surto de varicela
UF Notificadora: ______ Município: _____________________________
Local do surto: ______________________________________________
População do local*: ___________________________

Data dos primeiros sintomas
Primeiro caso: ____/____/____
Último caso: ____/____/____

Formulário para solicitação de vacina varicela e imunoglobulina antivaricela-zoster
para bloqueio de surtos de varicela em áreas indígenas, ambiente hospitalar, creches e
escolas que atendem crianças menores de sete anos de idade.
Faixa
N°
de Suscetíveis (não N° de doses N°
de
doses
etária/Grupos
acometidos vacinados
ou solicitadas de solicitadas
de
sem
vacina varicela imunoglobulina
comprovação
antivaricelade vacinação)
zoster
Não se aplica
Menores de 09
meses de idade
Não se aplica
09 meses a 6 anos
Não se aplica
7 a 12 anos
Não se aplica
Acima de 13 anos
Não se aplica
Gestantes
Não se aplica
Imunodeprimidos
Total

Responsável:____________________________________________
Data: ____/____/____

*Número total de pessoas no espaço delimitado do surto, independentemente do status
imunitário (histórico de vacinação).
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Anexo 2- Orientações para vacinação dos contatos de varicela em situações de surto da doença.
Faixa etária/Situações
Conduta
1.Gestantes, crianças menores de 9 meses de
idade e pessoas imunocomprometidas.
Administrar imunoglobulina antivaricela zoster.
2. Criança de 9 meses até 11 meses e 29 dias.

3. Criança entre 12 e 14 meses não vacinada contra
varicela e sem D1 de tríplice viral.

4. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1
de tríplice viral feita há menos de 30 dias e sem
dose de vacina varicela.

5. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1
de tríplice viral feita há mais de 30 dias e sem
dose de vacina varicela.
6. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com
uma dose da vacina varicela (atenuada) e não
vacinada com tríplice viral.
7. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1
de tríplice viral e uma dose de vacina varicela
(atenuada).
8. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1
de tríplice viral e uma dose de vacina tetra viral.
9. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com
duas doses de vacina varicela (atenuada).
10. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com
duas doses de vacina tetra viral.

Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada). Esta
dose não é válida para a rotina, devendo-se manter o
esquema recomendado contra a varicela aos 15 meses de
idade (com a tetra viral ou tríplice viral + varicela).
Administrar uma dose de vacina varicela e a D1 de
tríplice viral simultaneamente, e agendar a dose de tetra
viral (ou tríplice viral + varicela) para os 15 meses,
considerando o intervalo de 30 dias.
Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada) e não
considerá-la como dose válida para a rotina.
Agendar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela)
para os 15 meses, considerando intervalo mínimo de 30
dias.
Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela).
Agendar uma dose de vacina varicela para os 4 anos.
Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a tetra viral (ou
D2 de tríplice viral mais varicela) para os 15 meses,
considerando o intervalo de 30 dias entre as doses.
Verificar agendamento da dose de tetra viral (ou D2 de
tríplice viral + varicela) para os 15 meses, considerando o
intervalo de 30 dias.
Verificar agendamento da dose de varicela (atenuada) para
os 4 anos.
Não administrar nenhuma dose de vacina com
componente varicela. Considerar vacinada contra varicela.
Não administrar nenhuma dose de vacina com
componente varicela. Considerar vacinada contra varicela.

11. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar dose de varicela (atenuada) e D1 de tríplice
idade não vacinada com D1 de tríplice viral e
viral, simultaneamente.
sem dose de vacina varicela.
Agendar dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral +
varicela) com intervalo de 30 dias.
12. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar uma dose de vacina varicela e agendar a tetra
idade vacinada com D1 de tríplice viral feita há viral (ou tríplice viral + varicela), considerando o intervalo
menos de 30 dias e sem dose de vacina varicela. mínimo de 30 dias.
13. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela),
idade vacinada com D1 de tríplice viral feita há considerando o intervalo mínimo de 30 dias.
mais de 30 dias e sem dose de vacina varicela. Agendar a D2 da vacina varicela para os 4 anos,
considerando o intervalo de 30 dias entre as doses.
14. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar uma dose de tetra viral (ou D2 de tríplice
idade vacinada com D1 de tríplice viral e com viral mais varicela) considerando o intervalo de 30 dias da
uma dose de vacina varicela (atenuada).
dose anterior.
15. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar dose de varicela (atenuada), considerando
idade vacinada com D1 de tríplice viral e com intervalo de 30 dias da dose anterior.
uma dose de vacina tetra viral.
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16. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada). Não
idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral há considerar como dose válida e agendar outra dose da
menos de 30 dias e sem dose de vacina varicela. vacina varicela, com intervalo de 30 dias entre as doses.
17. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de Administrar D1 de vacina varicela (atenuada). Agendar a
idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral há D2 da vacina varicela para os 4 anos, considerando o
mais de 30 dias e sem dose de vacina varicela. intervalo de 30 dias entre as doses.
18. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de
idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral e
com uma dose de vacina varicela.
19. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de
idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral e
com duas doses de vacina varicela.
20. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de
idade vacinada com duas doses de vacina tetra
viral.
21. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de
idade vacinada com uma dose de vacina varicela
(atenuada) e uma dose de tetra viral.
22. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) sem dose de vacina varicela e sem dose
de tríplice viral.
23. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) com uma dose de vacina tetra viral feita
há menos de 30 dias.
24. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) com uma dose de vacina tetra viral feita
há mais de 30 dias.
25. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) com uma dose de vacina varicela
(atenuada) feita há menos de 30 dias.
26. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) com uma dose de vacina varicela
(atenuada) feita há mais de 30 dias.
27. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e
29 dias) com duas doses de vacina tetra viral.

Administrar D2 de vacina varicela. Após essa dose, a
criança deve ser considerada vacinada.
Não administrar nenhuma dose de vacina com
componente varicela. Considerar vacinada.
Não administrar nenhuma dose de vacina com
componente varicela. Considerar vacinada.
Não administrar nenhuma dose de vacina com
componente varicela. Considerar vacinada.
Administrar uma dose da vacina varicela (atenuada) e D1
de tríplice viral. Agendar D2 de tríplice viral e D2 de
varicela, com intervalo de 30 dias.
Agendar dose da vacina varicela (atenuada) + D1 de
tríplice viral, considerando o intervalo de 30 dias.
Administrar dose da vacina varicela (atenuada) + D1 de
tríplice viral.
Agendar D1 de tríplice viral e D2 de varicela,
considerando o intervalo de 30 dias.
Administrar D1 de tríplice viral e D2 de varicela. Agendar
D2 de tríplice viral considerando intervalo de 30 dias.
Não administrar nenhuma dose de vacina varicela.
Considerar vacinada.

28. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e Não administrar nenhuma dose de vacina varicela.
29 dias) com duas doses de vacina varicela
Considerar vacinada contra varicela. Administrar D1 de
(atenuada).
tríplice viral e agendar D2 de tríplice viral com intervalo
de 30 dias.
29. Pessoas a partir de 7 anos de idade sem dose Administrar uma dose de vacina varicela. Verificar a
de vacina varicela**.
necessidade de outra dose desta vacina, conforme
indicação do laboratório produtor.
30. Pessoas a partir de 7 anos de idade vacinada Verificar a necessidade de outra dose da vacina varicela,
com uma dose de vacina varicela**.
conforme indicação do laboratório produtor.
31. Pessoas a partir de 7 anos de idade vacinadas Não administrar nenhuma dose de vacina varicela.
com duas dose de vacina varicela.
Considerar vacinada.
As vacinas varicela (atenuada) e tríplice viral podem ser administradas
simultaneamente na mesma visita ao serviço de saúde, desde que sejam utilizadas seringas,
agulhas e sítios de administração diferentes. Caso não sejam administradas simultaneamente,
deve-se respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
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Indicação da vacina varicela (atenuada) segundo laboratório produtor**.
Laboratório
Indicação
GSK
Duas doses a partir dos 9 meses de idade.
Green Cross
Dose única a partir dos 12 meses de idade
MSD
 Dose única de 12 meses a 12 anos de
idade
 Duas doses a partir dos 13 anos de idade
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