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Nota técnica conjunta nº 02/2019 – ALTERA a Indicação de Vitamina A  
Para os casos suspeitos de SARAMPO 

 
I – Indicação:   APENAS PARA OS CASOS COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO 

Considerando a indicação do Palmitato de Retinol (Vitamina A) para redução da 

morbimortalidade do sarampo e prevenção de suas complicações, de acordo com o 

Ministério da Saúde (Nota Informativa nº 32/2018 e Guia de Vigilância à Saúde 2019) e a 

orientação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA – Ofício Circular 

Nº 27/CGAN/DAB/SAS/MS), o Departamento de Atenção Básica de SMS recomenda a 

indicação e administração da Vitamina A para as crianças até 59 meses com suspeita 

diagnóstica de sarampo, após avaliação clínica e nutricional, nas dosagens a seguir, apenas 

para os casos com indicação de internação: 

 

Faixa Etária 
Palmitato de 

retinol – 
Vitamina A 

Forma 
farmacêutica e Via 
de administração 

Posologia 

< 6 meses 50.000 UI * * Cápsula – via oral 
2 doses (uma dose no dia da suspeita 
diagnóstica e outra no dia seguinte) 

6 meses a 11 
meses e 29 dias 

100.000 UI Cápsula - via oral 
2 doses (uma dose no dia da suspeita 
diagnóstica e outra no dia seguinte) 

12 meses a 59 
meses 

200.000 UI Cápsula – via oral 
2 doses (uma dose no dia da suspeita 
diagnóstica e outra no dia seguinte) 

*Para a administração nesta faixa etária (<6 meses), como não há apresentação na dosagem de 
50.000UI, recomenda-se aspirar todo o conteúdo da cápsula de 100.000 UI utilizando uma seringa e 
administrar a metade do conteúdo por VIA ORAL 

 

Contra-indicações:  

 Doenças e problemas hepáticos pré-existentes,  

 Crianças inscritas no Programa de Suplementação de Vitamina A 

 Pacientes em uso contínuo de altas doses de vitamina A (mais de 2.500 UI/kg de peso 

corpóreo ao dia) por período prolongado. 

 

II – Administração do medicamento: seguir nota técnica anterior nº 01/2019 de julho/19 


