
Poliomielite

Campanha de
contra

Sarampo
eVACINAÇÃO

Crianças de 12 meses a menores de 
5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)

Até 29 de setembro de 2018

Público alvo:

A vacina é a única forma 
de prevenção contra 
polio e sarampo e está 
disponível em todas as 
unidades de saúde.

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Acesse a lista de unidades em:



A poliomielite é uma doença viral aguda, de gravidade variável, que pode ou não apresentar 
sintomas (febre, mal estar, dor de cabeça, diarreia, vômitos e paralisias). 
A doença quando apresenta o quadro de paralisia pode deixar sequelas permanentes, 
principalmente nos membros inferiores. 
A transmissão pode ser direta de pessoa a pessoa, pela via fecal-oral, pelo contato indireto por 
meio de alimentos, objetos, água contaminados com fezes de doentes e portadores da doença.

Você sabia?

O sarampo é uma doença viral aguda que pode causar complicações graves como pneumo-
nia, encefalite, otite entre outras. O quadro clínico é caracterizado por febre alta, manchas 
vermelhas por todo o corpo, tosse, coriza e conjuntivite. 
As manchas vermelhas surgem entre o 2º e 4º dias de doença, inicialmente na região da 
face e atrás da orelha, e com a evolução da doença espalham-se por todo o corpo.
A transmissão ocorre por meio das secreções que expelimos pelo ar, ao tossir, espirrar ou falar. 

A vacina é única forma de prevenção contra poliomielite e sarampo.

Vacinação contra Poliomielite: Vacinação contra Sarampo:
Doses

1ª dose

2ª dose

3ª dose

1º reforço

2º reforço

2 meses

4 meses

6 meses

15 meses

4 anos

Idade Doses

1ª dose
12 mesesTRÍPLICE VIRAL (SCR*)

2ª dose
15 meses

Idade

TETRAVIRAL (SCR*+VARICELA)

*SCR: Sarampo, Caxumba e Rubéola

saudeprefsp

Como se prevenir?

O que é Sarampo?

O que é Poliomielite?

Mesmo as crianças que estão com a carteira de vacinação em dia, devem se 
vacinar durante a campanha.


