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Prevenir doen�as � o que

cada um deve fazer para

viver bem. A vacina � a prin-

cipal forma de preven��o e

quando administrada corre-

tamente evita que as pes-

soas doen�as como o saram-

po, a caxumba, a rub�ola e a

paralisia infantil.

Com o objetivo de reduzir

a circula��o do v�rus da

rub�ola e proteger as mu-

lheres de 12 a 39 anos con-

tra a S�ndrome da Rub�ola

Cong�nita (SRC), o Minist�-

rio da Sa�de est� promo-

vendo, em conjunto com as

Secretarias Estaduais e

Municipais de Sa�de, cam-

panha de vacina��o contra a

rub�ola nos per�odo de 15

de junho a 5 de julho.

Esta � a segunda etapa

da campanha, e abrange os

estados de Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, Mato

Grosso, Mato Grosso do

Sul, Par�, Roraima, Amap�,

Tocantins, Bahia, Cear� e

Piau�. A primeira etapa acon-

teceu em novembro de

2001, nos demais estados e

no Distrito Federal, na qual

foram vacinadas quase 15

milh�es de mulheres em

idade f�rtil.

Vamos marcar mais esse ponto 
para a sa�de p�blica no Brasil

SOBRE A RUB�OLA CONGæNITAAMPLIANDO SEUS CONHECIMENTOS 

A meta: vacinar 
13 milh�es de mulheres

Para que uma Campanha de Vacina��o como

essa contra a rub�ola d� certo, � preciso atin-

gir as metas de vacina��o, ou seja, o n�mero

ideal de pessoas a serem vacinadas em cada

localidade. 

A meta desta segunda etapa da campanha �

cerca de 13 milh�es de mulheres. Ou seja, no

m�nimo, 95 em cada grupo de 100 mulheres em

idade f�rtil. 

Veja ao lado o n�mero de mulheres que

devem ser vacinadas em cada um dos 11 esta-

dos onde acontece a Campanha.

O que � a Rub�ola ?
A Rub�ola � uma doen�a causada

por um v�rus. Seus sintomas s�o:
pontos vermelhos na pele, febre

leve, e dor nas juntas (artrite). 

O que � a S�ndrome da Rub�o-
la Cong�nita (SRC)?

Quando uma mulher gr�vida
desenvolve rub�ola durante a ges-

ta��o, especialmente nas primeiras 11 semanas,
ela pode perder o beb�, ou este pode nascer
com limita��es graves como surdez, cegueira, ou
problemas do cora��o. Esses problemas ocorrem
como resultado da S�ndrome da Rub�ola Cong�-
nita, conhecida pela sigla SRC. A palavra s�ndro-
me significa uma situa��o cr�tica, de perigo. A
palavra cong�nita indica que o problema apre-

sentado pela pessoa � decorrente de m� forma-
��o durante a gravidez. 

Como se pode prevenir a
S�ndrome da Rub�ola Cong�-
nita (SRC)?

A preven��o � feita
atrav�s da vacina��o de
todas as mulheres em ida-

de f�rtil, ou seja, que tenham
entre 12 a 39 anos. Essa vacina �

altamente eficaz e protege o beb� con-
tra a S�ndrome da Rub�ola Cong�nita. 

Existe vacina contra a rub�ola?
A vacina tr�plice viral (sarampo,

rub�ola e caxumba) protege a pessoa
contra a rub�ola. O Calend�rio de Vacina-

��o do Minist�rio da Sa�de recomenda que as
crian�as de 1 a 11 anos recebam vacina tr�plice
viral.  Quem tem mais de 11 anos e ainda n�o tomou
essa vacina, sobretudo as mulheres, pode fazer
isso agora. Basta ir � unidade de sa�de e conver-
sar com um profissional m�dico ou enfermeiro.

As jovens com 12 anos ou mais que
tomaram a vacina tr�plice quando j�
crescidas precisam repetir a dose
durante esse per�odo da campanha de
vacina��o?

Sim. � importante que todas as
mulheres com idade entre 12 e

39 anos tomem a vacina. Isso
vai proteger sua sa�de e evitar

problemas futuros, quando decidi-
rem ficar gr�vidas. 

Quem est� gr�vida pode tomar a
vacina contra rub�ola?

N�o. Apesar de estudos
mostrarem que a vacina con-
tra a rub�ola � segura e mesmo
se aplicada durante a gravidez

n�o causa danos ao feto, a
recomenda��o do
Minist�rio da Sa�-
de � n�o vacinar
gestantes. Este procedi-

mento visa evitar d�vidas
no diagn�stico de algum problema que
venha a ocorrer com o beb�. As mulheres
que estiverem gr�vidas no per�odo da
Campanha dever�o tomar a vacina contra
a rub�ola logo ap�s o parto, na materni-

dade ou na unidade de sa�de.

PROTE�ÌO EM DOSE DUPLA
O primeiro dia da Campanha de Vacina��o contra

Rub�ola, 15 de junho, � tamb�m o dia da Campanha

Nacional contra a Paralisia Infantil. 



Quantos somos e onde estamos?

163.923
Agentes Comunit�rios de Sa�de em

4.914
munic�pios
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ORIENTA�ÍES PARA APOIAR O TRABALHO DE AGENTES COMUNITçRIOS DE SAòDE

Todos n�s conhecemos ou j� ouvimos

falar da rub�ola. Ela � uma doen�a cau-

sada por v�rus, assim como a gripe, e h�

alguns anos atr�s era considerada uma

doen�a de poucas complica��es. Hoje,

sabeÐse que isso n�o � bem assim. A

rub�ola quando adquirida na gravidez,

principalmente nos tr�s primeiros

meses, pode causar a morte do feto e �

um risco para os rec�m-nascidos, que

podem desenvolver a S�ndrome da

Rub�ola Cong�nita e sofrer graves com-

plica��es como retardo mental, ceguei-

ra, surdez e m� forma��o do cora��o.

Para controlar esse grave problema,

o Minist�rio da Sa�de, atrav�s da Fun-

da��o Nacional de Sa�de e em conjun-

to com as Secretarias Estaduais e

Municipais de Sa�de, est� realizando,

entre os dias 15 de junho e 5 de julho,

campanha para intensificar a vacina��o

de mulheres em idade f�rtil, isto �, que

tenham de 12 a 39 anos.  

Neste ano de 2002, a Campanha de

Vacina��o contra Rub�ola Cong�nita

acontece nos seguintes estados do

pa�s: Rio Grande do Sul, Santa Catari-

na, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Par�, Roraima, Amap�, Tocantins,

Bahia, Cear� e Piau�. E a meta do Minis-

t�rio da Sa�de � vacinar, nesses 11

estados, cerca de 13 milh�es de mulhe-

res em idade f�rtil. 

A Campanha do ano passado, que

aconteceu em 13 estados brasileiros,

aproximadamente 15 milh�es de mulhe-

res foram vacinadas.

Mais uma vez, voc� que est� diaria-

mente junto �s fam�lias, desempenha

papel de fundamental import�ncia para

um projeto de vida saud�vel para a

popula��o. Incentive, mobilize e infor-

me � comunidade onde voc� atua sobre

a import�ncia dessa vacina��o e fa�a

parte desse processo que visa, num

futuro pr�ximo, erradicar a rub�ola  no

Brasil. A vacina � uma importante medi-

da para reduzir a circula��o do v�rus da

rub�ola, permitindo uma resposta mais

r�pida para proteger todas as mulhe-

res brasileiras em idade f�rtil.

Cordialmente,
Cl�udio Duarte da Fonseca

Secret�rio de Pol�ticas de Sa�de

Prezado Agente Comunit�rio de Sa�de 

Fonte: DAB/SPS/MS, maio 2002
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Gestantes n�o
devem ser vacinadas

Prevenindo a rub�ola 
na comunidade

o que voc�, agente, pode fazer

Esclare�a as gestan-

tes de sua micro�rea

sobre essa restri��o. 

As mulheres que

engravidarem at�

30 dias depois de

tomarem a vacina,

e tamb�m aque-

las receberam a

vacina sem saber

que estavam gr�vi-

das devem ser acompanhadas com

toda a aten��o. 

Se voc� identificou alguma mu-

lher nessa situa��o, fale imediata-

mente com seu instrutor-supervi-

sor ou com a equipe de sa�de a qual

voc� est� vinculado, para receber

orienta��o sobre o que fazer.

Ap�s o nascimento do beb�,

oriente-as para que tomem a vacina

contra rub�ola, na unidade de sa�-

de ou mesmo na maternidade.

A campanha � uma medida eficaz para intensificar as

a��es de vacina��o de mulheres em idade f�rtil, isto �,

entre 12 e 39 anos, para proteg�-las contra a rub�ola e

proteger os futuros filhos contra a S�ndrome da Rub�o-

la Cong�nita.

Entretanto, mesmo fora do per�odo de campanha, lem-

bre-se que a  vacina contra a rub�ola continua dispon�vel nas

unidades de sa�de, todos os dias.

n Em seu dia a dia de trabalho, fique alerta e verifique

se as crian�as com idade entre  1 a 11 anos j� tomaram

a vacina tr�plice viral (sarampo, rub�ola e caxumba).

Encaminhe para a unidade de sa�de aquelas que ainda

n�o foram vacinadas.

n Identifique as mulheres entre 12 e 39 anos residentes

em sua micro�rea e verifique se elas j� foram vacinadas

contra a rub�ola. Caso n�o tenham sido vacinadas ou n�o se

lembrem se j� receberam a vacina, encaminhe-as � unidade

de sa�de. Converse com elas e com os companheiros sobre

como � importante tomar a vacina contra rub�ola para a

prote��o de sua sa�de e dos filhos que venha a ter. 

n Se voc� atua no Distrito Federal ou em um dos estados

onde a campanha j� aconteceu, intensifique, durante a visi-

ta domiciliar, a busca ativa de pessoas em sua micro�rea que

ainda n�o tenham sido vacinadas contra a rub�ola e encami-

nhe-as � unidade de sa�de. Lembre-se de que as crian�as

at� 11 anos que ainda n�o receberam a vacina tr�plice viral

tamb�m devem ser encaminhadas para a unidade de sa�de.

n Esclare�a sempre suas d�vidas com o enfermeiro instru-

tor-supervisor ou com os demais integrantes da equipe de

sa�de � qual voc� est� vinculado.


