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Srs. Diretores e professores coordenadores (EFAI, EFAF e EM) e PCAs 
CN/PEI 

 
Considerando o cenário epidemiológico atual do Sarampo no Estado de 

São Paulo, o Centro de Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde orientaram a realização de 

Campanha de Vacinação para o Sarampo (vacina SCR), no município 

de São Paulo e em 14 municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo, sendo: Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São 

Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Taboão da 

Serra e Mairiporã.  
No município de Piracicaba e região recebemos a informação da Divisão 

de Vigilância Epidemiológica (DVE) que, até o momento, não temos 
casos confirmados da doença, portanto, a vacinação acontece na 

rotina, ou seja, pessoas de 1 a 29 anos de idade devem ter registradas 
na caderneta de vacinação 2 doses da vacina SCR (sarampo, caxumba 

e rubéola). Para as pessoas com 30 anos ou mais e os nascidos a partir 
de 1960, devem ter 1 dose da vacina SCR comprovada na carteirinha 

de vacina.  
 

Importante: os trabalhadores da saúde e da educação, 

independente, da idade devem ter 2 doses da vacina SCR 
comprovadas na carteirinha. 

 
Com isso, a Secretaria da Educação/ Diretoria de Ensino Região 

Piracicaba propõe uma sensibilização junto à Comunidade Escolar 
visto que ainda existe resistência, entre o (a)s estudantes, em aderir 

às campanhas de vacinação, tomar a vacina e/ou atualizar a carteira 
de vacinação. 

 
Portanto, solicitamos que realizem uma ação que envolva toda a 

comunidade escolar sobre a importância da vacinação. Lembrando que, 
sugerimos no início do ano letivo, os Grêmios Estudantis mantenham 

um painel “Cantinho da Prevenção” atualizado nas Unidades escolares 
em que atuam.  

 



 
Para contribuir, indicamos os seguintes materiais como mais uma fonte 

de informação e possíveis ideias para atividades: 

 
• Informativo “Sarampo – O que precisa saber?” Disponível em 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-
epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-

respiratoria/sindrome-da-rubeola-congenita-
src/doc/sarampo17_briefing14ag17.pdf . Acesso em 21 ago. 2019 

 
• Guia de atividades para as famílias – Como funciona as vacinas. 

Disponível em 
http://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/ferias-butantan-

atividades/pages/pdf/ferias-butantan-atividades.pdf . Acesso em 21 
ago. 2019 

 
• Produção e curiosidades sobre vacinas. Disponível em  

http://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/producao-

curiosidade-vacina/pages/pdf/producao-curiosidade-vacina.pdf . 
Acesso em 21 ago. 2019 

 
• Sugestões para debates:  

 
A queda da imunização no Brasil. Disponível em  

https://www.conass.org.br/consensus/queda-da-imunizacao-brasil/ 
Acesso em 21 ago. 2019 

Não vacinar pode causar impactos sociais e econômicos . Disponível 
em 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view
=article&id=53836&catid=564&Itemid=50022 . Acesso em 21 ago. 

2019 
 

Observação: Para os debates é válido salientar os seguintes pontos: 

Importância da vacinação, veiculação de falsas notícias sobre a 
eficiência da vacina e fatores históricos (pandemias). 

 
  

 
Atenciosamente,  

PCNP Marly Marsulo (Biologia)  
PCNP Luciana Victória (Ciências)  

 
 

De Acordo  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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