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Considerando: Recomendamos:

A previsão para o evento é do Município de São Paulo (MSP) receber 
pessoas de todas as nacionalidades oriundas de países das 
Américas e algumas partes do mundo, incluindo países que estão 
com circulação do vírus do sarampo;

Que o Brasil será sede da Copa América 2019, no período de 14 de 
junho a 07 de julho, com sede em várias cidades do Brasil.

O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde elaborou critérios para 
pessoas que não estão incluídas na relação acima, mas são consideradas vulneráveis:

Os intensos trânsitos internacionais, interestaduais e intraestadual 
de pessoas e torcedores;

O sarampo ser uma doença viral altamente transmissível; 

Esta vacina não é recomendada para gestantes, pessoas 
imunodeprimidas e crianças menores de seis meses.  

A circulação do vírus ocorre em diferentes partes do mundo, como a 
Europa, Ásia, Oceania e África, Américas, inclusive no Brasil;

A vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) ser a forma mais eficaz 
de prevenção contra o sarampo;

Profissionais do setor da saúde (médicos, enfermeiros, dentistas e outros) ;

Para o público acima, é recomendado duas doses da vacina tríplice viral 
independente da idade.

A importância do esquema vacinal completo de todos os grupos 
eleitos para vacinação (considerar doses válidas apenas as doses 
registradas na caderneta de vacinação  e com os intervalos 
recomendados);

A vacina é oferecida gratuitamente em todas as salas de vacina da 
rede pública do MSP

Iniciar ou completar o esquema da vacina SCR, de acordo, com o calendário 
vacinal do Programa de Municipal de Imunizações:

Para indivíduos sem comprovação de 
vacinação anterior, aplicar uma dose da 
vacina SCR na visita ao posto de vacinação e 
uma segunda dose respeitando intervalo 
mínimo de 30 dias entre elas.

Devem ter pelo menos uma dose da vacina 
tríplice viral, independente de história 
pregressa da doença. Caso a pessoa não 
apresente comprovação de vacina anterior, 
aplicar uma dose da vacina tríplice viral na 
visita ao posto de vacinação. As mulheres 
vacinadas deverão evitar a gravidez por pelo 
menos um mês após a vacinação

Crianças entre 1 ano e 29 anos de idade
Adultos entre 30 e nascidos a partir de 
1960 (que em 2019 completam 59 anos)

Todas as pessoas entre 1 e 29 anos de idade, 
devem ter duas doses da vacina SCR. Caso a 
pessoa apresente documentação com 
esquema de vacinação incompleto, é 
suficiente completar o esquema já iniciado. 
Para as crianças com 15 meses até 4 anos, 11 
meses e 29 dias,  a segunda dose deverá ser 
aplicada a vacina Tetraviral, desde que já 
tenha recebido uma dose de tríplice viral, com 
intervalo mínimo de 30 dias.

Atenção


