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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde comunica à população que no período de 6 a 31 de
agosto de 2018, realizará a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e
contra o Sarampo, tendo como dia “D” de vacinação o dia 18 de agosto.
A vacinação tem como objetivo manter elevada cobertura vacinal contra a Pólio, visando
evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite no Brasil, bem como vacinar os
menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para manter a eliminação
dessas doenças em todo país.
PÚBLICO ALVO: Vacinar indiscriminadamente contra Poliomielite e Sarampo as
crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses 29 dias de idade.

IMPORTANTE: Adultos devem se vacinar, conforme orientação do Calendário Nacional
de Vacinação dentro da rotina. Neste momento não iremos fazer intensificação de
vacinação da população adulta.
A título de conhecimento, dentro da rotina a vacinação contra sarampo e rubéola tem as
seguintes orientações para o público maior de cinco anos de idade:
- De 05 anos a 29 anos 11 meses 29 dias – 2 doses no cartão
registradas no cartão de vacinação;
- De 30 anos a 49 anos 11 meses e 29 dias – 1 dose no registrada no
cartão de vacinação.

Contamos com o apoio dos senhores pais e/ou responsáveis para que levem seus filhos,
que tenham entre 01 ano à 4 anos 11 meses 29 dias, à Sala de Vacinação para se
vacinar. Não deixem de levar o cartão da criança.
Na área rural a vacinação ocorrerá nas datas e locais conforme cronograma abaixo.
Para maiores esclarecimentos procure sua Unidade Básica de Saúde.
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Cronograma de Vacinação na Área Rural
DIA

LOCAL

HORÁRIO

06/08/18

Comunidade Araúna

8:00 hs

07/08/18

Capoeirinha, Campestre, Mata, Ponte Funda

8:00 hs

08/08/18

Areias e Volta Grande

8:00 hs

09/08/18

Santa Bárbara, Paineiras, Vargem e Pereiras

8:00 hs

10/08/18

Santo Antônio

8:00 hs

13/08/18

Boa Vista, Aguiar e Córrego do Caixão

8:00 hs

14/08/18

Alazão, São Judas, Pedra Vermelha, Barreirinho

8:00 hs

17/08/18

Aparecida do Sul

8:00 hs

24/08/18

Pontal e Penas

8:00 hs

Observação: Na vacinação na área rural serão marcados pontos estratégicos
facilitando o acesso para os pacientes e vacinadores. Informe-se com sua Agente
Comunitária de Saúde.

Vigilância em Saúde
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