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VACINAÇÃO

Qual a importância da
vacinação?

O ditado popular “melhor
prevenir do que remediar” se
aplica perfeitamente à vacinação.
Muitas doenças comuns no Brasil
e no mundo deixaram de ser um
problema de saúde pública por
causa da vacinação massiva da
população. Poliomielite, sarampo,
rubéola, tétano e coqueluche são
só alguns exemplos de doenças
comuns no passado e que as
novas gerações só ouvem falar em
histórias.

Não deixe que doenças
já erradicadas no país
voltem. Vacine-se!
Por isso, não podemos deixar de
realizar rotineiramente a avaliação
do cartão de vacinas de nossa
população e direcionar os faltosos
para a vacina.Não vamos deixar
que doenças já erradicadas voltem
a assombrar as nossas população!
Lembrem-se que a saúde não é
uma responsabilidade exclusiva do
Ministério da Saúde, das secretarias,
dos profissionais e dos médicos. É
de todos nós.

Calendário de vacinação
O Calendário Nacional de Vacinação
contempla não só as crianças, mas
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também adolescentes, adultos,
idosos, gestantes e povos indígenas.
Ao todo, são disponibilizadas 19
vacinas para mais de 20 doenças,
cuja proteção inicia ainda nos
recém-nascidos, podendo se
estender por toda a vida.

As vacinas são seguras?
Eventuais reações, como febre
e dor local, podem ocorrer após
a aplicação de uma vacina, mas
os benefícios da imunização são
muito maiores que os riscos dessas
reações temporárias.
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É importante saber também que
toda vacina licenciada para uso
passou antes por diversas fases
de avaliação, desde os processos
iniciais de desenvolvimento até
a produção e a fase final que é
a aplicação, garantindo assim
sua segurança. Além disso, elas
são avaliadas e aprovadas por
institutos reguladores muito rígidos
e independentes. No Brasil, essa
função cabe à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão
vinculado ao Ministério da Saúde. E
não é só isso. O acompanhamento
de eventos adversos continua
acontecendo depois que a vacina
é licenciada, o que permite a
continuidade de monitoramento da
segurança do produto.
Ressalta-se que o cartão de
vacinação é o documento que
comprova a situação vacinal do
indivíduo, devendo ser guardado
junto aos demais documentos
pessoais.

COBERTURAS VACINAIS DE NOSSA CIDADE
Cobertura vacinal acumulada 2007 - 2018%
FAIXA ETÁRIA

% VACINADA

< 1ano

98,36%

1 ano

91,23%

2 anos

100%

3 anos

100%

4 anos

98,04%

5 -9 anos

100%

10 – 14 anos

65,26%

15 – 59 anos

88,15%

>60 anos

100%

GERAL

99,65%

Número de doses de vacinas distribuídas em 2018 por faixa etária

IMPORTANTE:
O que não tem remédio, para seus filhos ou dos outros, é espalhar fake news sobre saúde. Com
respaldo técnico de equipes especializadas, o Ministério da Saúde garante que a vacinação é segura,
sendo que seu resultado não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam vidas. A recomendação é:
não dê ouvidos às notícias falsas e vacine-se!
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Cobertura vacinal 2018 em
menores de 05 anos

Sendo assim
no ano de 2018
14 vacinas
atingiram meta
e 3 precisa de
atenção.
Nossa
homogeneidade
geral foi de
82,35% de
cobertura
vacinal.

IMUNO

N° doses
aplicadas

Cobertura
vacinal

BCG

27

51,92%

ROTAVIRUS

49

94,23%

PNEUMO < 1 ANO

51

98,08

PNEUMO

62

119,23%

MENINGO < 1 ANO

67

128,85%

MENINGO

64

123,08%

PENTA < 1 ANO

61

117%

TRIPLICE VIRAL D1

71

136,54%

TRIPLICE VIRAL D2

56

107,69%

PRODUZIDO POR:

DTP 1º REF.

51

98,08%

Renata Miriam Resende Silveira Neves
enfermeira – vigilância em saúde

DTP 2º REF.

39

76,47%

Iolanda Maria de Resende Silveira –
auxiliar de enfermagem – imunização

FEBRE AMARELA < 1 ANO

60

115,38%

Lazara Maria de Oliveira – técnica de
enfermagem – imunização

POLIIOMIELITE <1 ANO

60

115,38%

POLIO 1º REF.

55

105,77%

POLIO 2º REF.

41

80,39%

VARICELA

61

117,31%

HEPATITE

57

109,62 %
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Fonte:
http://portalms.saude.gov.br/saudede-a-z/vacinacao
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