
www.perdizes.mg.gov.br

ESQUEMA VACINAL
A campanha de 2018 foi indiscriminada, ou seja, 
todas as crianças dentro da faixa etária da 
campanha foram levadas aos postos de saúde. A 
campanha aconteceu de 06 à 31 de agosto e o dia 
D foi realizado dia 18 de agosto. Para se 
protegerem contra o sarampo, todas as crianças 
receberam uma dose da vacina tríplice viral, 
independente de já terem as duas doses 
recomendadas, desde que não tenham sido 
imunizadas nos últimos trinta dias.
Já em relação à pólio, as crianças que não 
tomaram nenhuma dose durante a vida, 
receberam a VIP (Vacina Inativada Poliomielite) e 
os menores de cinco anos que já tiverem tomado 
uma ou mais doses, receberam a VOP (Vacina 
Oral Poliomielite), a gotinha.

COBERTURAS VACINAIS
A cobertura vacinal referente a esta faixa-etária, 
é considerado preocupante, uma vez que a maior 
parte dos casos suspeitos de sarampo ocorrem 
em crianças, geralmente menores de cinco anos, 
que já deveriam estar com o esquema de 
vacinação completo. Além disso, o índice de 
complicações e óbitos também é maior neste 
grupo.

SARAMPO
Ainda que não existam casos confirmados em 
Minas Gerais, o vírus ainda circula em grande 
quantidade em várias regiões da Europa e da 
América, além do registro de casos em outros 
estados do Brasil. Por isso, a necessidade da 
imunização.
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O sarampo é uma doença infecciosa viral aguda 
de alta transmissibilidade que pode ser contraída 
por pessoas de qualquer idade. A transmissão da 
doença ocorre diretamente de pessoa para 
pessoa, através de gotículas do nariz, boca ou 
garganta de pessoas infectadas pelo vírus.
Entre os principais sintomas estão febre, 
manchas avermelhadas pelo corpo (exantemas), 
tosse, coriza, conjuntivite (olhos vermelhos e 
lacrimejantes), fotofobia (sensibilidade à luz) e 
pequenas manchas brancas dentro da boca 
(manchas de Koplik). A doença também pode 
apresentar complicações graves, incluindo 
e n c e f a l i t e ,  p n e u m o n i a  e  a t é  ó b i t o , 
principalmente em crianças desnutridas e 
menores de um ano de idade.
A única forma de se proteger contra o sarampo é 
a vacinação. A vacina Tríplice Viral, que protege 
contra a doença, está disponível em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado e 
também protege contra a rubéola e a caxumba. A 
vacina é segura e altamente eficaz, produzida a 
partir do vírus enfraquecido. Ela só não é 
recomendada para pessoas com alergia a ovo.

PÓLIO
A poliomielite, também conhecida como paralisia 
infantil, é uma doença infecciosa, altamente 
contagiosa, provocada pelo poliovírius. Em 
contato com o corpo humano, o vírus se 
multiplica no intestino podendo invadir o sistema 
nervoso central, levando a perda de massa 
muscular e paralisia. A transmissão pode ocorrer 
de pessoa para pessoa, por meio de alimentos e 
água contaminados ou pelo contato com 
gotículas de secreções como ao falar, tossir e 
espirrar. 
Apesar da pólio não ser registrada no país desde 
1990, enquanto houver circulação do vírus, 
vacinal ou selvagem, em qualquer outro país há 
risco de reintrodução da pólio em nosso 
território. Isto porque a doença está presente em 
países da África, Ásia e Oriente Médio. A principal 
forma de prevenção se dá pela vacinação.
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Link Útil: http://www.saude.mg.gov.br/sarampo
               http://www.saude.mg.gov.br/polio

http://www.saude.mg.gov.br/sarampo
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