
  

   Imunizações (Vacinas)  
 

Para o bem-estar da saúde individual e da comunidade escoteira em geral, a Equipe Médica WSJ recomenda 
a todos os participantes do Jamboree Mundial Escoteiro 2019 que estejam devidamente imunizados 
(vacinados), conforme sua respectiva faixa etária. 

As doenças que podem ser prevenidas por vacinação, levam à graves enfermidades de longa duração, 
internação hospitalar e até morte. 

As vacinas reduzem as possibilidades de uma pessoa adquirir determinadas doenças,  agem com o sistema 
de defesa do nosso corpo para produzir anticorpos e desenvolver imunidade contra certos tipos de doenças, 
reduzindo a possibilidades de contrair certas doenças e de sofrer suas complicações. 

A vacinação faz parte de uma escolha de estilo de vida que é recomenda pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a todos os membros da fraternidade Mundial escoteira. 

Você está com sua carteirinha de vacinação em dia? As seguintes imunizações são altamente recomendadas: 

Nota: 
a) Verifique que sua carteirinha de vacinação está em dia. 
b) Qualquer dúvida pergunte ao médico, especialmente gestantes. 
c) *Fortemente recomendada 
d) Em caso de dúvidas quanto às imunizações, comparecer a uma unidade básica de saúde com a carteira 

de vacinação para conferência 
 

Doença Jovens Vacina Adultos Disponível no SUS 

Tétano – Difteria - Pertussis 
(Coqueluche) 

DTpa Dupla Adulto (Dt) SIM 

Hepatite A*   Não 

Hepatite B  Hepatite B SIM 

Meningocócica MenC  SIM 

Pólio  Veja carteirinha 
vacinação enquanto 
criança 

 

Sarampo, Caxumba e Rubéola Quadrupla 
Viral SCRV 

Tríplice Viral (SRC) SIM 

Varicela (Catapora) Veja carteirinha 
vacinação enquanto 
criança 

 

Influenza/Gripe  Acima 60 anos SIM 

HPV HPV4 ou HPV2  SIM para jovens 



 
Isenção de Imunização  
 
O Jamboree Mundial Escoteiro recomenda a todos os participantes  que mantenham em dia suas vacinas de 
acordo com sua respectiva faixa etária. Isso inclui a vacina antitetânica, não excedendo o prazo de 10 anos 
antes do Jamboree.  

Entretanto, o Jamboree Mundial Escoteiro, respeita os desejos de qualquer pessoa que por motivos 
religiosos, filosóficos ou médicos, deseja solicitar isenção para qualquer tipo de vacinação ou imunização.  

 
Formato de resposta no Sistema de inscrição online:  
 
Para os participantes que responderam "Não" para a pergunta sobre isenção de Imunização: Caso o 
participante não esteja com sua vacina antitetânica em dia, ou encontra-se em situação duvidosa, e vier a se 
apresentar com cortes, perfurações, ferimentos em que uma vacina antitetânica é indicada, a equipe médica 
do Jamboree recomendará e aplicará a vacina. 
 
Para os participantes que responderam "Sim" para a pergunta de isenção de Imunização e também 
preencheram o formulário de Isenção de Imunização: Nesse caso, o participante que requereu isenção de 
imunização e preencheu o formulário específico, NÃO receberá a vacina antitetânica. Os riscos à saúde serão 
discutidos com o participante e o escotista responsável. 
 
 

 
 

 


