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Atualização do Calendário Vacinal do Estado de São Paulo
Flávia Helena Ciccone,Telma Regina Marques P. Carvalhanas1,
Helena K. Sato, Clélia Maria S. Aranda2
1Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória
2Divisão de Imunização
Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac” – CVE
Tendo em vista a inclusão da 2ª dose da vacina Tríplice Viral - SCR (contra o sarampo, caxumba e
rubéola) no calendário de vacinação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, houve
necessidade de adequar as medidas de controle do sarampo, rubéola e caxumba. Essa 2ª dose foi
introduzida após a Campanha de Vacinação de Seguimento contra o Sarampo realizada em agosto
de 2004.
Nesse sentido, a Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória e a Divisão de Imunização do
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE- SES/SP estão elaborando, com base na normatização
atual, um informe técnico sobre a atualização das atividades de vacinação desses agravos.
As atividades referem-se ao bloqueio vacinal dos contatos dos casos suspeitos de doenças
exantemáticas, a operação limpeza para os casos IgM reagente para sarampo e vacinação em
surtos de caxumba. O referido informe será disponibilizado oportunamente no site do CVE com
divulgação no Boletim Epidemiológico Paulista.(Bepa).
Considerando o êxito das ações do Plano de Erradicação do Sarampo em toda a Região das
Américas e o risco de importação do vírus do sarampo de países onde a doença ainda é endêmica,
é de suma importância a manutenção de uma vigilância ativa e sensível com a detecção dos casos
suspeitos de sarampo e rubéola.
Destaca-se ,ainda, que o envolvimento de todos os profissionais de saúde é fundamental para a
notificação e investigação o portuna de todos os casos suspeitos, com o desencadeamento rápido
das estratégias de vigilância, vacinação e laboratório, com vistas ao efetivo controle destes
agravos no Estado.

Calendário de Vacinação para o Estado de São Paulo - 2004
IDADE
A partir do nascimento

VACINAS
BCG, HEPATITE B
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POLIOMIELITE, HEPATITE B*,
2 MESES
TETRAVALENTE (DTP+Hib)
POLIOMIELITE,
4 MESES
TETRAVALENTE (DTP+Hib)
POLIOMIELITE, HEPATITE B**,
6 MESES
TETRAVALENTE (DTP+Hib)
9 MESES

FEBRE AMARELA***

12 MESES

SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR)

15 MESES

DPT, POLIOMIELITE

5 OU 6 ANOS

DPT, POLIOMIELITE, SCR****

15 ANOS *****

dT

* O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda doses da vacina contra a hepatite B é de 30 (trinta)
dias.
** O intervalo entre a segunda e terceira dose é de dois meses, desde que o intervalo de tempo
decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses e a criança já tenha completado 6 meses
de idade.
*** Nas regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez
anos.
**** A partir da Campanha Nacional de Seguimento contra o sarampo - set./04, está sendo incluída a 2ª
dose da SCR.
***** Reforço a cada dez anos por toda a vida. Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após
alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.
BCG: vacina contra a tuberculose
DPT: vacina contra a difteria, a coqueluche e o tétano
dT: vacina dupla, tipo adulto, contra a difteria e o tétano
SCR: vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola
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