Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo 2018
O Estado de São Paulo juntamente com os Municípios realizará no período de 4 a 31 de agosto de 2018,
a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo, tendo como os dias Ds 4 e 18 de
agosto. Nos demais estados federados, o Ministério da Saúde realizará a Campanha Nacional de
Vacinação no período de 06 a 31 de agosto de 2018 e o dia D no dia 18 de agosto de 2018. Estas
estratégias têm como objetivo manter elevada cobertura vacinal contra a poliomielite e sarampo nos
municípios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os
menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para manter o estado de eliminação
dessas doenças no país.
Os dias de mobilização – DIA D – serão nos dias 04/08/2018 e 18/08/2018. Nestes dias, todos os
Centros de Saúde estarão trabalhando para atender a população que deverá ser imunizada nesta
Campanha.

Horário de Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde para Vacinação contra Poliomielite e
Sarampo - Campanha:
Sábados dias Ds (04/08/2018 e 18/08/2018):
 Horário de Funcionamento: 08:00h às 17:00h
 Localizações dos Pontos de Vacinação:
o Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário
das UBSs - 04/08/2018
o Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário
das UBSs -18/08/2018
Durante a semana 06/08/18 a 31/08/18:
 Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário das UBSs –
Durante a semana de 06/08 a 31/08/18.
Público- Alvo que será contemplado nesta Campanha:



Crianças de 1 anos a menores de 5 anos ( 4 anos 11 meses e 29 dias).
As vacinas serão ofertadas como estratégia indiscriminada, ou seja, mesmo que a criança já
tenha o esquema vacinal completo esta deverá comparecer na Unidade Básica de Saúde mais
próximo para receber uma dose a mais da vacina contra Poliomielite e Sarampo.

Vacinas que serão utilizadas na campanha:
 Vacina Poliomielite Oral (VOP)
 Vacina Tríplice Viral (SCR – Sarampo, Caxumba e Rubéola)
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Via de administração:



A vacina VOP deverá ser administrada via oral
A vacina SCR deverá ser administrada via subcutânea

Contraindicações VOP:
Não há contraindicações absolutas a administração da VOP, evitando-se, entretanto, a
vacinação de crianças nas seguintes situações:






Crianças com hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina, a exemplo da
estreptomicina ou eritromicina;
Crianças que, no passado, tenham apresentado qualquer reação anormal a esta vacina;
Crianças imunologicamente deficientes devido a tratamento com imunossupressores ou de
outra forma adquirida ou com deficiência imunológica congênita;
Crianças com história de paralisia flácida associada à vacina, após dose anterior da vacina
poliomielite oral;
Crianças que estejam em contato hospitalar ou domiciliar com pessoa imunodeprimida.

Precauções SCR:
A administração desta vacina deve ser adiada nas seguintes situações:
 Doenças agudas febris moderadas ou graves - recomenda-se adiar a vacinação até
resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da
doença;
 Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados a vacinação - deverá ser adiada por 3 a
11 meses, dependendo do hemoderivado e da dose administrada, devido ao possível
prejuízo na resposta imunológica;
 As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem ser avaliadas
nos CRIE e quando for caso, vaciná-las;
 Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas
com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga;
 Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser vacinadas 3 meses após
a suspensão do tratamento;
 Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses
após o transplante para a primeira dose.

 Alergia ao ovo, mesmo quando grave, NÃO contraindica o uso da vacina
tríplice viral. Por precaução, crianças com história de anafilaxia (alergia
grave) ao ovo devem ser vacinadas em ambiente com condições adequadas
de atendimento de urgências/emergências ou nos CRIE.
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Contraindicações SCR:
A vacina tríplice viral é contraindicada nas situações listadas a seguir:
 Anafilaxia a dose anterior da vacina;
 Crianças menores 5 anos de idade de com imunodepressão grave (LT-CD4+<15%) por
pelo menos 6 meses, ou com sintomatologia grave;

Coordenadoria de Vigilância de Agravos e Doenças
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