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EDITORIAL
A importância da vacinação
A Medicina foi uma das ciências que mais avançaram nestes
últimos anos. Medicamentos e procedimentos têm modificado,
para melhor, a saúde e a qualidade de vida da população. E
entre esses avanços na área da saúde as vacinas ganham
cada vez mais destaque. Graças a elas, várias doenças estão
controladas e há um registro mundial de erradicação (caso
da varíola). Os benefícios contemplam milhares de pessoas,
principalmente alguns públicos específicos, como crianças e
idosos.
E o Brasil se destaca nesse cenário com o Programa Nacional
de Imunizações , que completa 40 anos em 2013. Nessas
quatro décadas de atuação do PNI doenças como sarampo
e poliomielite deixaram de chamar atenção como males
que faziam inúmeras vítimas, e passaram a ser consideradas
patologias eliminadas em território nacional - sinônimo de que
a prevenção promove a saúde pública.
Outro episódio importante nesse universo foi a criação da
Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIm, que atua
fortemente na conscientização e capacitação de profissionais
de saúde na área de imunizações.
Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, os
CRIEs, também representam uma grande conquista em nosso
país, ao beneficiar portadores de doenças crônicas, que têm
acesso gratuitamente a algumas vacinas que não constam do
calendário nacional. Porém, apesar de todas as conquistas,
ainda existem grandes desafios na área de imunização.
O primeiro deles diz respeito ao acesso a um número maior
de vacinas no calendário nacional. Isso porque ainda existem
doenças que infelizmente vitimam centenas de pessoas
todos os anos, como no caso das meningites. Outro desafio
refere-se à desmistificação sobre a eficácia das vacinas.
É fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a
importância das vacinas e do efeito coletivo da imunização
na comunidade. Um terceiro desafio diz respeito à maior
valorização dos profissionais médicos e da área da saúde,
para que eles possam estar cada vez mais capacitados a
exercerem suas tarefas no cuidado da população.
Agradeço aos profissionais que nos auxiliaram nesta
publicação do Saúde Brasil, que visa multplicar orientações
em imunizações e vacinas. Afinal, a prevenção ainda é o
melhor remédio. Meus agradecimentos também à SBIm, à
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), ao PNI, aos órgãos
de saúde e à Novartis Vacinas. Boa leitura e saúde a todos!
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IMUNIZAÇÃO:
Por que vacinar
Você sabe quando surgiu a primeira vacina? Foi
em 1792 que o médico inglês Edward Jenner fez
a primeira experiência que possibilitaria ao mundo
combater inúmeras doenças infecciosas, contribuindo
para o aumento da qualidade e da expectativa de
vida. Jenner buscava a prevenção da varíola que
dizimava milhares de pessoas. A palavra vacina
vem do latim vaccinus, de vacca (vaca). Sua origem
está relacionada à descoberta realizada por esse
médico, que identificou algumas mulheres que
ordenhavam vacas e eram imunes à varíola, por terem
se contaminado com uma doença benigna do gado
semelhante à varíola.
De lá para cá, dezenas de vacinas foram descobertas
gerando grandes transformações: a redução da mortalidade
infantil, a erradicação da varíola no mundo, da poliomielite no
Brasil, e o controle do sarampo em nosso país estão entre
as inúmeras conquistas. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) afirma que as vacinas representam o maior avanço
em saúde depois da água potável.
E estes avanços só foram possíveis no Brasil porque o
Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério
da Saúde, criou e mantém até hoje uma ampla rede de
vacinação por meio das mais de 30 mil salas de vacinas
espalhadas por todo o País. Em 2013, o PNI completa 40
anos e continua ampliando o número de vacinas oferecidas
gratuitamente para grupos de pessoas com maior risco de
adoecer e de apresentar complicações devido à infecção por
vírus e bactérias.
Assim como acontece em todos os países, é impossível
oferecer gratuitamente todas as vacinas para todas as
pessoas, devido ao alto custo e à capacidade produção dos
laboratórios. Por isso, o governo elege os grupos prioritários.
Nessa luta pela saúde, as clínicas privadas de vacinação
ajudam a complementar a ação do governo, disponibilizando
as vacinas para pessoas de todas as idades, conforme as

orientações do próprio Ministério da Saúde. Assim, temos
conseguido ampliar o número de pessoas protegidas, o
que significa menos adoecimento, fator impactante na
longevidade.
Saiba também que as conquistas de que falamos aqui só
persistirão se mantivermos altas as coberturas vacinais,
ou seja, o número de pessoas vacinadas. Por isso é que
campanhas de multivacinação, como a da poliomielite, não
podem parar e é por isso que você não pode deixar de fazer
a sua parte, mantendo em dia a caderneta de vacinação, sua
e de toda a família.
É importante que o maior número de pessoas possível esteja
vacinado, para reduzir a circulação do agente causador da
doença e diminuir, desta forma, o número de casos, inclusive
entre aqueles não imunizados. Esse fenômeno é conhecido
como imunidade coletiva.
Ao contrário do que muitos pensam, vacinas não são
importantes apenas para crianças. Existem indicações para
pessoas de todas as idades, considerando inclusive o tipo de
atividade profissional e estilo de vida.
No site www.sbim.org.br você encontra os diversos
calendários de vacinação, por faixa etária e também o
calendário ocupacional. Informe-se e compartilhe essa
informação. Ela é aliada de todos nós.
Como diz aquele velho ditado, prevenir é melhor que
remediar, até porque remediar sempre custa muito mais
caro. Então, vacinar para quê? Para viver mais e melhor.

Dr. Renato Kfouri - CRM-SP 59492
médico, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm
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Referências históricas
e principais conceitos da

VACINAÇÃO
A importância da descoberta
A partir da identificação de uma nova doença, começa o trabalho: cientistas com as mais variadas especializações
partem em busca de respostas a perguntas que antes não haviam sido feitas. É um mergulho num universo
desconhecido, de um problema sem solução, e não se sabe nem quando nem se haverá uma – e a busca não cessa.
O que tem sido verificado ao longo dos anos é que, cada vez mais, os profissionais que trabalham com pesquisas
relacionadas à imunização têm tido êxito. Acabaram com a varíola e estão muito próximos de eliminar da face da terra
o sarampo e a poliomielite. Um trabalho que exige extrema dedicação, trabalho e informação.

Quando tudo começou
Graças a processos que começaram no Ocidente no Século 18, milhões de vidas foram salvas em decorrência da
proteção dos organismos que passaram por processos de imunização. Há historiadores que identificaram em relatos
chineses indícios de processos de imunização antes disso. De todo modo, um caso de êxito mundial é o da Variola,
doença absolutamente erradicada no planeta graças à imunização.
No Brasil, um trabalho cada vez mais sério vem sendo realizado há quatro décadas, desde que foi criado o Programa
Nacional de Imunizações, o PNI, em 1973 (leia mais na pág. 8).
Nesse período, foram eliminadas do território nacional doenças antes extremamente graves, como a poliomielite
(paralisia infantil) e o sarampo.

As próximas metas
No Brasil, as meningites bacterianas ainda representam um grande problema de saúde pública para nossa população,
com cerca de três mil casos por ano, com nível muito alto de sequelas nos indivíduos acometidos e alta mortalidade.
Ampliar os programas de vacinação contra essas doenças é um dos principais desafios do PNI.
O programa também trabalha com uma imensa rede de pesquisas para o desenvolvimento de novas vacinas.
Outro desafio que tem motivado os pesquisadores a mais e mais estudos é a busca pela vacina contra a dengue.
Pesquisadores estão cada vez mais perto, de acordo com especialistas em imunização.
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Como surgem
as vacinas
Antes de iniciar qualquer processo de produção de uma
vacina é preciso identificar o agente causador da doença.
As vacinas surgem a partir de um trabalho realizado com
o próprio vírus causador da doença ou da bactéria que a
provoca.
Existem casos também em que o problema não decorre
nem do vírus isoladamente nem da bactéria, mas da
quantidade desses elementos no organismo de quem
hospeda o agente. Pode ser um microorganismo e também
pode ser uma substância tóxica que ele produz.
Identificado o agente causador, o processo se inicia
nos laboratórios apropriados para tal propósito, para
produzir uma substância (a vacina propriamente dita)
geralmente a partir do agente causador da doença, só
que enfraquecido, ou de pedaços específicos do agente
causador.
Criada a vacina, o passo seguinte é distribuí-la, aplicá-la,
para proteger os organismos indefesos – e quanto maior
o número de pessoas imunizadas menores as chances
de o vírus ou a bactéria se propagarem.
Em contato com esse agente (presente na vacina), o
organismo será naturalmente induzido a estimular a síntese
de anticorpos, assim seu sistema imunológico poderá criar
mecanismos de defesa contra esses mesmos agentes quando
eles entrarem em contato via natural.
Por isso é muitas vezes comum que a pessoa, ao tomar
uma vacina contra determinada doença,
apresente os sinais dessa doença
pouco tempo depois – porque o
agente causador foi inserido em seu
organismo de maneira rigorosamente
calculada, via vacinal..

Vacina Inativada
As vacinas inativadas são as que, através de diversas
técnicas – principalmente de engenharia genética -, se
utilizam de fragmentos dos vírus ou das bactérias. Nesse
caso específico não são utilizados os micro-organismos
inteiros, mas apenas determinadas partes. Doenças
como a raiva, as hepatites A e B e a gripe podem ser
prevenidas com vacinas inativadas. “ Um outro exemplo
de vacina inativada é o toxoide tetânico e o toxoide
dfitérico, que protege contra o tétano e a difteria. Em
que a vacina não é composta da bactéria, mas apenas
da toxina que causa a doença” explica a doutora
Helena Sato, coordenadora da Divisão de Imunização
da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.As
vacinas inativadas demandam outro tipo de aplicação
quando comparadas às vacinas atenuadas/vivas. Para
garantir a cobertura vacinal com uma vacina inativada
são necessárias várias doses de reforço ao longo de um
determinado período.

Vacina Viva
As vacinas vivas são produzidas a partir do agente vivo,
só que atenuado ou enfraquecido. Elas colocam a pessoa
em contato com a doença (o agente causador) para que
o organismo sadio possa acionar seus mecanismos de
defesa ao ponto de criar imunidade constante a partir da
vacinação.
“Através de processos químicos e físicos atenuamos
essa potência desse vírus, ou dessa bactéria, para que
ele seja capaz, uma vez introduzido no nosso organismo,
de desenvolver uma resposta imune, porém sem causar
a doença”, define o doutor Renato Kfoury, presidente
da Associação Brasileira de Imunizações, SBIm. Febre
amarela, sarampo, caxumba, rubéola são exemplos de
vacinas vivas.
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Questão de

segurança
Para ser aprovada para utilização em larga escala,
uma vacina passa por rigorosos e sucessivos testes de
segurança. Esses testes são realizados em diversas fases
de estudos.
Antes de serem aplicadas em humanos as vacinas são
testadas em modelos animais. Em seguida são realizados
testes em adultos.
Na fase seguinte, depois de terem sido verificadas
condições de segurança bastante significativas,
as vacinas já poderão ser testadas em pequenas
amostras de crianças.
Assim, já com maiores índices de segurança verificados, mas
com uma amostragem maior, a vacina em fase de testes de
segurança volta a ser aplicada em crianças e outros grupos.

A próxima etapa consiste na avaliação dos eventuais efeitos
adversos no formato a que tal vacina se propõe, de aplicação
em massa. Ou seja, mesmo depois das etapas de testes
com a aplicação efetiva, as autoridades responsáveis pela
liberação dessas vacinas continuam vigilantes e monitoram
os eventos adversos, que eventualmente podem acontecer,
através de frequentes relatórios elaborados pelas unidades
que aplicam as vacinas.
Além de serem fabricadas nos dois modelos básicos,
de vacinas atenuadas (vivas) e inativadas, e de acordo
com cada processo de fabricação e indicação, as vacinas
podem conter outros elementos, além dos próprios agentes
como, por exemplo, alumínio, mercúrio e antibióticos.

Eficácia da vacina
Uma das principais conquistas da saúde pública, as vacinas aplicadas no Brasil apresentam resultados positivos e
expressivos.
“As vacinas se mostram eficazes na prevenção de muitas doenças, hoje nós vemos os números de casos das meningites
reduzirem depois da introdução das vacinas, o mesmo ocorre nos casos de pneumonia, de hospitalização por diarréias,
consequências de programas extensivos de vacinação”, afirma o doutor Renato Kfouri, presidente da SBIm.
Lembrando que há certos tipos de vacinas nas quais doses de reforço são necessárias, e isso já é considerado, de
antemão, no caso das vacinas inativadas – um bom exemplo é a vacina contra o vírus influenza, da gripe, que é oferecida
à população em campanhas nacionais de vacinação gratuita ano após ano, justamente para reforçar a imunização.

Efeitos adversos
Ninguém nega: podem ocorrer efeitos desagradáveis para a pessoa que toma uma vacina. Mas nada que não esteja
previsto e absolutamente sob controle. E cabe ao profissional que aplica a vacina explicar para a pessoa que recebe a
dose as possíveis reações que ela enfrentará, além dos prazos desses efeitos.
“As vacinas têm, todas elas, eventos adversos. Mas elas estão em programas de imunização porque a análise dos riscos
é consideravelmente menor do que o beneficio que elas causam”, esclarece o doutor Gabriel Oselka, presidente da
Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
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O que é o

Programa Nacional de Imunizações
Conheça os caminhos da prevenção no Brasil, que culminaram com o PNI
Criado em setembro de 1973, o Programa Nacional
de Imunizações tem bons motivos para celebrar em
2013 os 40 anos de existência. O PNI mudou o cenário
da Saúde no Brasil. Passou a coordenar as ações
de imunizações que eram, até então, caracterizadas
por ações episódicas e muitas vezes não tinham
continuidade. Depois do PNI, o Brasil conseguiu
controlar as ações preventivas de maneira contínua, e
os resultados têm sido cada vez mais significativos. Ao
ponto de algumas doenças terem sido eliminadas do
território nacional, casos do sarampo e da poliomielite
(paralisia infantil).
Em seu calendário básico, o PNI disponibiliza vacinas
para 13 patologias: difteria, tétano, coqueluche,
sarampo, rubéola, caxumba, poliomielite, febre
amarela, infecções por rotavírus, meningococo C,
BCG, hepatite B e hemofilias B.
O PNI é parte integrante do programa da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
com apoio do Unicef e contribuições
do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud) e
do Rotary Internacional.
Mas antes do PNI a situação era
bastante diferente. Em uma breve
passagem pela história da saúde no
Brasil, observamos que Oswaldo Cruz
recebeu da Presidência da República, em
1903, o cargo que equivaleria hoje ao de
ministro da saúde. Entre suas principais
atuações, o médico sanitarista, bacteriologista
e epidemiologista abraçou a causa da
febre amarela e lançou mão dos recursos
disponíveis à época para combater o mal
que assolava a sociedade. Quatro anos

mais tarde, foi criado no Rio de Janeiro o Instituto de
Patologia Experimental Manguinhos (hoje, Fundação
Oswaldo Cruz).
Apesar de o primeiro ministério com atribuição de
cuidar da saúde no Brasil ter sido criado em 1930,
no governo do presidente Getúlio Vargas, foram
necessários ainda muitos anos para surgir um trabalho
específico relacionado à imunização. Em 1939, foi
criado o Serviço de Malária do Nordesde, que dois
anos mais tarde definiu a erradicação do mosquito
Anopheles gambiae.
Outro ano marcante para a saúde no Brasil foi o de
1953. Nele foi regulamentado, graças ao decreto
número 34.596 (Lei nº 1.920), o Ministério da Saúde.
Depois disso, uma das medidas mais efetivas
no sentido de imunizar um grande número de
pessoas surgiu em 1970, com a criação do
Departamento Nacional de Profilaxia e
Controle de Doenças que trabalhava em
parceria com a Divisão Nacional de
Epidemiologia e Estatística de Saúde
(DNEES). Mas só três anos mais tarde,
o PNI foi criado e vem colhendo êxitos
sucessivos no sentido de proteger a
população brasileira contra doenças que
se propagam por vírus e bactérias.
Exemplo disso o reconhecimento,
de setembro de 1994: ano em que
o Brasil recebeu um certificado
emitido pela Comissão Internacional
para a Certificação da Ausência de
Circulação Autóctone do Polivírus
Selvagem dando conta que a doença e
o vírus da poliomielite foram eliminados.
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X
ELIMINAÇÃO

ERRADICAÇÃO
É

correto dizer que a doença Varíola foi erradicada, em todo o mundo. No caso de outras doenças eliminadas, o
termo erradicação não pode ser utilizado uma vez que a presença do agente causador ainda é verificada, em
alguma parte do mundo – e pode, portanto, contaminar pessoas não imunizadas que tomem contato com ele, seja por
motivo de viagem ou por contato com hospedeiros.
“Neste momento no Brasil nós temos duas doenças que podemos chamar de eliminadas. Porque não temos mais
ocorrência no Brasil da Paralisia Infantil, desde o ano de 1989, e não temos mais no Brasil desde o ano de 2000 casos
de Sarampo”, exemplifica a doutora Helena Sato, da Secretaria Estadual da Saúde de SP.

É preciso o reforço das doses?
Há dois tipos básicos de vacinas, as vivas e as inativadas (leia mais na página 6). No primeiro caso, o
das vacinas vivas, não há como garantir a imunização sem um reforço – algumas vezes são periódicos –
com aplicações de novas doses.
Um caso que ilustra bem a necessidade de reforço é o da vacina contra a gripe. Ano após ano, desde
que foi implantada no País, a vacina contra a gripe é oferecida para toda a população.
Outras vacinas também precisam de doses de reforço, algumas a cada dez anos – caso, por exemplo,
das vacinas contra difteria e tétano.

Perdeu a
caderneta?

Saiba o

que fazer.

O primeiro passo é não entrar em desespero, porque há solução para resolver o
problema de quem extraviou a carteirinha. O caminho mais indicado é voltar ao mesmo
posto onde as crianças receberam as doses e solicitar, no serviço de informações, as
orientações sobre como proceder. Geralmente, os próprios postos mantêm arquivos
com o histórico das pessoas que foram ali vacinadas.
Outra opção é telefonar para o disque saúde, serviço oferecido pelo Sistema Único de
Saúde, que disponibiliza uma série de opções relacionadas a atendimentos, queixas,
sugestões, elogios e orientações em geral. O número é o 136. Para quem tem acesso
à Internet, a melhor opção é o www.portaldasaude.gov.br .
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Adolescente

Criança

Calendários

10

Imunização
Revista Saúde Brasil - Saúde & Comunidade

de Vacinação
Mulher
Homem
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Ocupacional
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Meningites

Epidemiologia da doença meningocócica no Brasil
As crianças brasileiras com idade ≥ 2 anos estão sob risco
aumentado de desenvolver a doença meningocócica (DM).
Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde¹, que descreve
o número de casos confirmados e sorogrupados de DM no
Brasil, em 2012 as crianças < 1 ano de idade tiveram um
risco relativamente menor do que as pessoas de 1-59 anos,
possivelmente devido à boa cobertura do Programa Nacional
de Imunizações (PNI) contra o meningococo C (MenC)
implementado desde 2010. Em 2012 no Brasil (figura 1),
o MenC causou 77% dos casos de DM em todas as faixas
etárias, seguido do MenB (16%), MenW-135 (5%) e MenY
(2%). Estes percentuais variam entre as regiões do Brasil e
no Sul, mesmo levando-se em conta todas as faixas etárias,
o MenB é o principal sorogrupo causador da DM (figura 2).
A carga de enfermidade da DM em crianças < 1 ano de
idade no Brasil, que é a faixa etária foco nas coberturas do
PNI, revela interessantes mudanças nas proporções atuais
dos principais sorogrupos causadores deste grande desafio
à saúde das futuras gerações de brasileiros. A prioridade
de saúde pública já em 2012 foi o MenB, que causou a
maior parte dos casos de DM em crianças brasileiras com
idade < 1 ano (46%), seguido do MenC (40%) e do MenW135 (10%). Na região Sul do Brasil, o MenB é ainda mais
preocupante porque ele causou em 2012 mais de 69% dos
casos de DM em crianças < 1 ano de idade, seguido pelo
MenW-135 (23%) e o MenC (8%).
O MenC no Brasil apresenta picos de novos casos nas faixas
etárias de 1-4 anos e de 20-39 anos. Há um grande volume
de doença também na faixa etária de 5-19 anos. O MenB
é um importante desafio à saúde de crianças < 1 ano até
adolescentes de 19 anos. O MenB também apresenta picos
nas faixas etárias de 1-4 anos e de 20-39 anos. O MenW135 acomete desde crianças < 1 ano até adolescentes de
19 anos. O MenW-135 apresenta um pico em crianças < 1
ano de idade, um discreto aumento em crianças de 5-9 anos
e um pico maior em adultos jovens de 20-39 anos. O MenY
apresenta um pico de novos casos em crianças de 1-4 anos

de idade e outro em adultos jovens de 20-39 anos idade.
Os meningococos dos sorogrupos A, B, C, W-135 e Y são
os cinco principais vilões que causam a maioria dos casos
de DM no Brasil e no mundo. MenC é o mais relevante em
pessoas com idades ≥ 1 ano desde 2009 no Brasil, seguido
do MenB e MenW-135. Na região Sul do Brasil, MenB é o
mais importante causador da DM em pessoas de todas as
idades, seguido do MenC e MenW-135. Após a introdução
da vacinação contra o MenC no PNI para crianças < 2 anos
de idade, MenB passou a ser o mais frequente causador da
DM em crianças com idade < 1 ano no Brasil, principalmente
na região Sul onde o MenB causa 69,2% dos casos de
DM nesta faixa etária. É essencial que os profissionais de
saúde estejam atualizados sobre a dinâmica e imprevisível
natureza da DM e que possam orientar as pessoas sobre
os riscos a que elas podem estar expostas. Em síntese,
todos nós precisamos de informação apropriada sobre
como minimizar os riscos de infecção e, principalmente, ter
acesso à cobertura mais ampla possível contra os principais
sorogrupos de meningococos causadores desta doença
devastadora, mas que ao mesmo tempo é potencialmente
passível de prevenção.
Figura 1.
Distribuição por sorogrupos dos casos confirmados de
doença meningocócica no Brasil levando-se em conta
todas as idades em 2012. No Brasil como um todo,
o sorogrupo C é o mais prevalente, exceto na região
Sul onde o MenB é o principal causador da doença.
O sorogrupo W-135 é o 3o. mais importante no Brasil.
Adaptado do banco de dados do SINAN 2012.1

Figura 2.
Distribuição por sorogrupos dos casos confirmados de
doença meningocócica na região Sul do Brasil em crianças
< 1 ano de idade em 2012. O sorogrupo B é a principal
causa da DM nesta faixa etária mais vulnerável. Adaptado
do banco de dados do SINAN 2012.1
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C entro de
R eferência para
I munobiológicos
E speciais
V

inte anos depois da criação do Programa Nacional de
Imunizações (PNI), as autoridades brasileiras responsáveis
pela saúde pública ampliaram a rede de cuidados com uma parte
específica da população. Em 1993 nasciam os primeiros Centros
de Referência para Imunobiológicos Especiais. Esses espaços
físicos, com unidades distribuídas estrategicamente - de modo a
contemplar todos os estados brasileiros – surgiram para atender
a uma demanda específica, de vacinação especial. Tanto para
oferecer imunização a pessoas que já têm algum tipo de patologia
(não necessariamente ligada à doença da qual pretende se
proteger) quanto de vacinas que não são aplicadas, ainda, em
larga escala.
“Existem imunobiológicos que não precisam ser administrados
para toda a população, porque têm indicações específicas, não
é por preço, não é por nada, é pela indicação do imunobiológico
mesmo”, diz a médica Marta Heloísa Lopes, professora associada
do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Além dessa via de atuação, os CRIEs também contemplam um
público que não se enquadra nos padrões considerados normais,
da maioria da população. Geralmente são pessoas que têm
alguma patologia pré-existente ou que possuam baixa resistência,
por exemplo.
“Os CRIEs recebem pessoas que já nasceram com deficiências
imunológicas, como as imunodeficiências congênitas, ou que
adquiriram imunodeficiência”, explica a médica. “Mas, não são
só eles não. Profissionais de saúde têm direito primeiro para se
protegerem e, segundo, para não serem fonte de infecção para os
seus pacientes, particularmente os imunodeprimidos”, detalha.
Hoje o Brasil conta com 42 unidades dos CRIEs (em todos os
estados do País), e nos casos de maior demanda há mais de uma
unidade. O estado de São Paulo se enquadra nesse perfil. Só na
Capital, são quatro unidades.
Para encontrar a unidade mais próxima de sua casa consulte
www.portal.saude.gov.br. Ou ligue para o Disque Saúde: 136.

Mitos sobre vacinação
Verdades ou mentiras?

Quando o assunto é vacina surgem muitas questões relacionadas a dúvidas que as pessoas têm sobre quem pode ou
não receber as doses. Outro assunto recorrente diz respeito diversos mitos que precisam ser eliminados. Por exemplo: é
mentira que determinadas situações impeçam uma pessoa de ser vacinada quando: estiver com febre baixa; apresentar
diarreia (leve ou moderada); estiver resfriada, com tosse e coriza; com peso inferior ao normal; internada e/ou desnutrida.
Mulheres grávidas também podem e devem ser vacinadas.
Há também uma informação falsa dando conta que pessoas que tomam antibióticos não podem receber vacinas: podem
e devem, lembrando sempre que em caso de quaisquer dúvidas convém consultar um médico.
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