Dia D contra a Febre Amarela
Sábado, 27/01 – das 8 às 17h
LOCAIS DE VACINAÇÃO:
Centro de Saúde Oswaldo Cruz (Braga)
ESF Botafogo
ESF Jacaré
ESF Jardim Caiçara
ESF Jardim Nautilus
ESF Monte Alegre
ESF Peró
ESF Praia do Siqueira
ESF Tangará
Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (Jardim Esperança)
PAM de Santo Antônio
PS Unamar
Quartel do 18º GBM do Corpo de Bombeiros (Centro)
QUEM DEVE E NÃO DEVE SE VACINAR
- Idosos com 60 anos ou mais: só poderão se vacinar se tiverem prescrição
médica;
- Gestantes: só poderão se vacinar aquelas que se forem se deslocar para área
de risco, mas é necessário ter prescrição médica;
- Mulheres que estejam amamentando: não podem se vacinar;
- Não podem se vacinar portadores de doenças como anemia falciforme,
diabetes descontrolado, hipertensos, doença-autoimune, pacientes HIV
positivo, pessoas com doenças hematológicas, lúpus, doença de Addison e
artrite reumatoide não poderão se vacinar sem prescrição médica;
- Não podem se vacinar pessoas que façam uso de terapias em uso de
medicações antimetabólicas ou medicamentos modificadores do curso da
doença (Infliximabe, Etanercepte, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacept,
Belimumabe, Ustequinumabe, Natalizumabe, Canaquinumabe, Tocilizumabe,
Ritoximabe e outros terminados com MOMAB, XIMAB, ZUMAB, ou UMAB),
transplantados e pacientes com doença oncológica em quimioterapia;
- Não podem se vacinar pacientes em uso atual de quimioterapia (venosa ou
oral); pacientes com radioterapia em curso; pacientes com outras doenças
hematológicas com imunodeficiência (exemplo: aplasia de medula/anemia
aplástica); pacientes com doença hematológica em uso de corticoide
isoladamente oral ou venoso;
- Não podem se vacinar crianças (em uso de prednisona, ou equivalente, em
posologia maior ou igual a 2mg/kg/dia para crianças até 10 kg por mais de 14
dias), adultos (em uso de prednisona, ou equivalente, em posologia maior ou
igual a 20mg/dia por mais de 14 dias). Após a interrupção do corticoide nas
doses relatadas acima, aguardar por quatro semanas antes de vacinar.
- Não podem se vacinar pacientes HIV positivo que apresentem
imunodeficiência grave (contagem de LT CD4+ < 200 células/mm³) e a carga
viral esteja indetectável (considerar exame realizado a menos de 6 meses).

