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Foi em 1798 que o termo “vacina”
surgiu pela primeira vez, graças a uma

experiência do médico e cientista inglês

Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que

trabalhadores da zona rural não

pegavam varíola, pois já haviam tido a

varíola bovina, de menor impacto no

corpo humano, e então introduziu os

dois vírus em um garoto de oito anos e

percebeu que o rumor tinha de fato

uma base científica. A palavra vacina

deriva justamente de Variolae vaccinae,

nome científico dado à varíola bovina.

No Brasil, a primeira campanha de

vacinação em massa feita no Brasil, há

mais de cem anos, foi idealizada por

Oswaldo Cruz (foto ao lado),           

História da Vacina
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fundador da Saúde Pública no País,

tendo por objetivo controlar a varíola,

que então dizimava boa parte da

população do Rio de Janeiro. 

 FIOCRUZ, 2016.



Atualmente, o PNI tem como

meta a eliminação do tétano

neonatal e do sarampo, além da

redução da difteria, tétano

acidental, coqueluche,

meningites, hepatite B, febre

amarela, rubéola, caxumba e

formas graves da tuberculose

bem como a manutenção da

erradicação da poliomielite.
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Programa Nacional
de Imunização

Você sabia que o Brasil é

considerado uma referência

mundial em vacinação? 

Isso se dá muito pela

existência do Programa

Nacional de Imunização

(PNI). 

O PNI foi criado em 1973 pelo

Ministério da Saúde,

responsável pela organização

da política de vacinação da

população brasileira. 

O PNI estabelece um

calendário de vacinação que

orienta a população sobre

quando, como e por que

vacinar seus filhos. Seus

objetivos incluem o controle,

a eliminação e/ou a

erradicação das doenças que

podem ser preveníveis

consideradas prioritárias ao

interesse da saúde pública no

Brasil e no mundo. 

Recentemente, o PNI lançou

um aplicativo que permite

gerenciar as cadernetas de

vacinação cadastradas pelo

usuário, fornecendo

informações completas sobre

as vacinas disponíveis no SUS e

as campanhas de vacinação

sazonais promovidas pelo

Ministério da Saúde. Tal ação

tem como objetivo estar

presente no cotidiano da

população passando todas as

informações necessárias para

garantir a imunização do

cidadão e de sua família.

Assim, o PNI pode ser

considerado um avanço

significativo no âmbito da

imunização conseguindo

eliminar e/ou manter sob

controle doenças preveníveis

por intermédio da vacinação,

mesmo sendo instituído em

um país de grande extensão

territorial e populacional com

uma vasta diversidade

socioeconômica. 

É uma vitória para o Brasil!
imagem GOOGLE IMAGENS

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020. 



As vacinas são substâncias biológicas

introduzidas, por via oral (pela boca) ou por

injeção, no corpo das pessoas com o objetivo

de protegê-las de doenças. Elas ativam o

sistema imunológico (de defesa), ensinando o

organismo a reconhecer e combater bactérias

e vírus que podem ocasionar infecções futuras.

São compostas por agentes parecidos aos

microrganismos que ocasionam as doenças,

por toxinas e componentes desses

microrganismos ou pelo próprio agente

agressor com o vírus ou a bactéria

enfraquecido ou morto. A vacina, dentro do

corpo, estimula o sistema de defesa do corpo

humano a produzir anticorpos suficientes para

evitar o desenvolvimento da doença caso a

pessoa tenha contato com as bactérias ou vírus

que causam a doença.

 

 

Dessa forma, a vacinação é uma das medidas mais

importantes de prevenção contra doenças, uma vez

que, elas servem para proteger o corpo contra a

ação de bactérias e vírus que provocam diversas

doenças que podem afetar gravemente a saúde das

pessoas e até levar à morte. E, além de proteger os

vacinados, ela também ajuda a população como

um todo, pois quanto mais pessoas de uma

comunidade ficarem protegidas, por consequência,

menor é a chance de qualquer uma delas ficar

doente. Ou seja, ela combate e reduz a incidência

de doenças.

Mas, o que é para que 
 serve a vacina?
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E qual a sua eficácia?
A eficácia das vacinas pode ser notada e comprovada após a introdução do PNI no Brasil, pois a partir

dele, muitas doenças comuns no País deixaram de ser um problema de saúde pública devido à

vacinação em massa da população. A vacinação, então, possibilitou a redução expressiva da incidência

de poliomielite, sarampo, tétano, rubéola e coqueluche, que são alguns exemplos de doenças presentes

no passado e que hoje são menos comuns. Assim, as vacinas são consideradas o tratamento de melhor

custo-benefício com alta eficácia na saúde da população.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021. 
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CALENDÁRIO VACINAL
BRASILEIRO 

6 MESES

 3ª DOSE PENTAVALENTE/DTP

3ª DOSE VACINA POLIOMELITE (VIP/VOP)

AO NASCER

 
BCG 

HEPATITE B

2 MESES

 1ª DOSE PENTAVALENTE/DTP

1ª DOSE VACINA POLIOMELITE (VIP/VOP)

1ª DOSE PNEUMOCÓCICA 10V

1ª DOSE ROTAVÍRUS HUMANO

 3 MESES

 1ª DOSE MENINGOCÓCICA C

4 MESES

 2ª DOSE PENTAVALENTE/DTP

2ª DOSE VACINA POLIOMELITE (VIP/VOP)

2ª DOSE PNEUMOCÓCICA 10V

2ª DOSE ROTAVÍRUS HUMANO

 5 MESES

 2ª DOSE MENINGOCÓCICA C

 9 MESES

     FEBRE AMARELA

    12 MESES

   REFORÇO PNEUMOCÓCICA 10V

  REFORÇO MENINGOCÓCICA C 

  TRÍPLICE VIRAL



ADULTO 

9 ANOS 
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FEBRE AMARELA 

HPV (2 DOSES)

ADOLESCENTE - 10 A 19 ANOS

HEPATITE B - REPETIÇÃO

FEBRE AMARELA  - REPETIÇÃO

TRÍPLICE VIRAL (2 DOSES)

HPV (2 DOSES)

DUPLA ADULTO 

DTPA ADULTO 

HEPATITE B 

FEBRE AMARELA

TRÍPLICE VIRAL 

DUPLA ADULTO

DTPA ADULTO 

IDOSO - 60 ANOS OU MAIS

    HEPATITE B

    DUPLA ADULTO 

GESTANTE

HEPATITE B 

DUPLA ADULTO 

DTPA ADULTO 

15 MESES

    1º REFORÇO PENTAVALENTE/DTP 

   1º REFORÇO POLIOMELITE (VIP/VOP)

      HEPATITE A

       TETRA VIRAL

   2º REFORÇO PENTAVALENTE/DTP 

   2º REFORÇO POLIOMELITE (VIP/VOP)

   2ª DOSE VARÍCELA (ATENUADA)

4 ANOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020. 



Vacina causam autismo. 

Mitos x Verdades
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As vacinas são necessárias, assim como a

higiene e o saneamento, e muitas dessas

infecções podem se espalhar, independente

de quão limpos estamos. 

Uma melhor higiene e saneamento farão

as doenças desaparecerem dessa forma as

vacinas não são necessárias. 

Andrew Wakefield sugeria que a vacina

tríplice viral seria a causadora do autismo,

entretanto, trata-se de uma hipótese mal

formulada e incorreta.

 Vacinas podem causar efeitos colaterais.

A aplicação de vacinas, em alguns casos, causa

reações como febre, dor em torno do local da

aplicação, vermelhidão e inchaço, porém, os

benefícios da imunização são muito maiores que

os riscos dessas reações temporárias.

Tomar a mesma vacina

duas vezes não faz mal.

Não há relação causal entre a administração

de vacinas e a síndrome da morte súbita

infantil (SMSI), também conhecida como

síndrome da morte súbita do lactente.

A vacina combinada contra a difteria,

tétano e coqueluche e a vacina contra a

poliomielite causam a síndrome da morte

súbita infantil.

É verdade que tomar a mesma vacina duas

vezes não faz mal, sendo que haja um

intervalo de tempo entre as doses.

 As doenças evitáveis por vacinas estão

quase erradicadas em meu país, por isso

não há razão para me vacinar.

Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se

tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos

que as causam continuam a circular em algumas partes

do mundo e podem ocasionar novas infecções. Dessa

forma, as duas principais razões para a vacinação são

proteger a nós mesmos e também as pessoas que estão

à nossa volta

É responsabilidade dos responsáveis por bebês e

crianças manter a carteira de vacinação em dia. 

Doenças infantis evitáveis por vacinas

são apenas infelizes fatos da vida.

Deixar de vacinar crianças faz com

que doenças já extintas voltem a se

manifestar.

A redução da cobertura vacinal cria um

ambiente favorável à circulação destas bactérias

ou vírus, possibilitando a recorrência de

infecções nas pessoas e sua propagação,

levando a ocorrência de surtos e epidemias,

 Aplicar mais de uma vacina ao mesmo

tempo em uma criança pode aumentar o

risco de eventos adversos prejudiciais.

Evidências científicas mostram que aplicar

várias vacinas ao mesmo tempo não causa

aumento de eventos adversos sobre o sistema

imunológico das crianças,

sobre vacinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018.



Plano Nacional de Operacionalização da

Vacinação contra a COVID-19

Tem o objetivo de estabelecer as ações e

estratégias para a operacionalização da

vacinação contra a COVID-19 no Brasil.

Vacinas em uso no Brasil

Uma vacina segura e eficaz é vista

mundialmente como uma potencial

solução para controlar o avanço da

pandemia associada, claro, à manutenção

das medidas de prevenção pré-

estabelecidas.

Devido à emergência em saúde pública e a

necessidade da disponibilização de vacinas

como uma forma de prevenir o avanço da

COVID-19, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária, Anvisa, concedeu a autorização

temporária de uso emergencial, em caráter

experimental, de duas vacinas aqui no

Brasil: Coronavac, do Instituto Butantan e a

Astrazeneca, desenvolvida pelo laboratório

AstraZeneca (Universidade de Oxford) em

parceria com a Fiocruz.

 CORONAVAC

ASTRAZENECA

A CoronavaC contém o antígeno do vírus

inativado SARS-COV-2. Sua eficácia foi de

92% nos participantes que tomaram as

duas doses da vacina no intervalo de 14 dias

e mais do que 97% naqueles que tomaram

as duas doses da vacina no intervalo de 28

dias. Para a prevenção de casos

sintomáticos a eficácia foi de 77,96%. Sendo

que não ocorreram as formas graves do

COVID-19 em pessoas vacinadas.

A vacina Astrazeneca demonstrou eficácia

maior ou igual a 98% em 28 dias após a

primeira dose e maior de 99% em 28 dias

após a segunda dose. A vacina teve 73,43%

de eficácia nas pessoas com uma ou mais

comorbidades, sendo similar à eficácia da

vacina observada na população em geral.

Vacinação COVID-19

Comunica PISC | Imunização

Panorama no Brasil



Hipersensibilidade ao princípio ativo ou

a qualquer substância presente na

vacina;  

Para aquelas pessoas que já

apresentaram uma reação alérgica

confirmada a uma dose anterior de

uma vacina COVID-19.

Administração simultânea com outras

vacinas (coadministração)

Mesmo que seja improvável que a

coadministração das vacinas COVID-19

com as vacina do calendário promova uma

diminuição da resposta do sistema

imunológico ou aumente os riscos de

eventos adversos, devido à falta de estudos

nessa área, no momento, não se

recomenda a aplicação, ao mesmo tempo,

da vacina contra a COVID-19 com as

demais vacinas do calendário vacinal.

Dessa forma, deve haver um intervalo

mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-

19 e as demais vacinas do calendário de

vacinação, como a da gripe Influenza, por

exemplo. 

Contraindicações à

administração da vacina

COVID-19

Objetivos da Vacinação COVID-19

Levando em consideração a

transmissibilidade da COVID-19, cerca de 60

a 70% da população precisaria estar

imunizada para barrar a circulação do vírus

SARS-COV-2. Deste modo, seria necessário

que 70% ou mais da população fosse

vacinada para eliminar a doença, a

depender da efetividade da vacina em

prevenir a transmissão. Porém, como não

existe ampla disponibilidade da vacina no

mundo, a finalidade principal da

imunização é focada na diminuição da

morbimortalidade ocasionada pela doença

e assim proteger as pessoas com maior risco

de desenvolver formas graves da doença,

proteção dos indivíduos mais vulneráveis

aos maiores impactos da pandemia bem

como na manutenção do funcionamento

dos serviços de saúde e dos serviços

essenciais.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021. 



Vacinação COVID-19
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em Uruguaiana (RS)

No município de Uruguaiana (RS), assim como em todo o Estado do Rio Grande

do Sul, a vacinação iniciou no mês de Janeiro. 

Na primeira etapa, foram vacinados Trabalhadores da linha de frente contra a

Covid, ou seja, que trabalham em hospitais que atendem pacientes confirmados

com coronavírus (de unidades de internação clínica e UTI), rede de urgência e

emergência e da atenção básica, Idosos que moram em instituições de longa

permanência (ILPI) e funcionários desses locais e Indígenas aldeados.

Na segunda fase, estão sendo vacinados Idosos de 60 anos ou mais, Trabalhadores

da Área da Saúde e Profissionais da Segurança Pública. 

Segundo dados da importados da Central de Monitoramento da Imunização

Covid-19 / RS, atualizado em 05/04/2021, das 22.369 doses destinadas a cidade de

Uruguaiana, 15.645 foram aplicadas, o que corresponde a 2.1% da população

Uruguaianense já imunizado com as duas doses vacinais. 

Para saber mais sobre o andamento da Imunização COVID-19 em Uruguaiana, o

grupo PET PISC entrevistou a Coordenadora do Serviço COVID-19 da Secretaria

Municipal de Saúde de Uruguaiana (SMSU), Lilian Stumm, e você pode conferi-lá

na próxima página. 

 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL, 2021. 



Entrevista Comunica 
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Imunização Covid-19 no município de Uruguaiana

NASCIDA EM IJUI, É ENFERMEIRA GRADUADA PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, UNIJUÍ. É ESPECIALISTA EM URGÊNCIA,

EMERGÊNCIA E TRAUMA, EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELA UNB E EM

PRECEPTORIA DE RESIDENTES NO SUS. DOMICILIADA EM URUGUAIANA DESDE 2006,

LILIAN JÁ TRABALHOU NA UNIPAMPA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA,   FOI DOCENTE

DO SENAC URUGUAIANA E SERVIU AS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO COMO

ENFERMEIRA OFICIAL NO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE URUGUAIANA JÁ ATUOU

TAMBÉM NA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA E ESTEVE NA COORDENAÇÃO

DA ENFERMAGEM DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. FOI SECRETÁRIA MUNICIPAL

DE SAÚDE DE URUGUAIANA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019 A DEZEMBRO/2020.

ATUALMENTE É COORDENADORA DO SERVIÇO COVID-19 EM URUGUAIANA.        

Lilian Konageski Stumm

 Quem está sendo vacinado primeiro em Uruguaiana, e qual será a ordem de

vacinação contra a Covid-19? Ela é gratuita?

1.

O Município de Uruguaiana, respeita o PNI – Programa Nacional de Imunizações, desta

forma as CIB estaduais norteiam as vacinações nos municípios, então iniciamos com a

imunização de trabalhadores de saúde da Linha de frente, assim como idosos

residentes em ILPI, Instituições de Longa Permanência, trabalhadores de saúde de ILPI,

deficientes asilados, e seguiu-se a CIB 007/2021, para os demais públicos de

trabalhadores em Saúde. Logo após iniciamos a vacinação dos idosos e atualmente

estamos vacinando idosos na faia etária de 63 anos ou mais.

2. Já existe algum calendário ou possibilidade para vacinar toda a população

uruguaianense? 

Infelizmente não existe um calendário de data previstas.

3. Quais vacinas estão sendo aplicadas em Uruguaiana? 

Já recebemos um quantitativo de doses do imunobiológico do laboratório Butantan –

Coronavac e da Fiocruz - Astrazeneca.
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4. Pessoas que fazem uso de medicamentos controlados possuem alguma contra

indicação para tomar a vacina? 

Não se tem nenhuma contraindicação relacionada a uso de medicamentos, A vacina do

covid-19 é contraindicada para menores de 18 anos, e gestantes.

5. Pessoas com sintomas e/ou que já contraíram Covid-19 podem se vacinar?

Pessoas com sintomas da doença devem descartar inicialmente a suspeita da doença, não é

indicado vacinar pessoas sintomáticas. Os que já tiveram diagnóstico positivo para covid-19,

orientasse aguardar 30 dias após o diagnóstico para realizar a aplicação da vacina.

6. Quanto tempo após a vacinação as pessoas ficam imunizadas? Elas devem continuar

usando máscara? Já podem sair do confinamento? Viajar? 

As pessoas podem ficar imunizadas após 15 dias da aplicação da segunda dose da vacina,

porém é importante lembrar que os imunobiológicos não apresentam 100% de eficácia. Sim,

as pessoas devem manter todos os cuidados e o uso de máscara. Não devem sair do

confinamento, estamos vivendo uma pandemia e várias variantes do vírus já podem ser

evidenciadas em diversas cidades, o que está ocasionando o aumento de casos, casos estes

com sintomas mais graves, então não devem viajar ou descumprir as regras de

distanciamento social.

7. A vacina tem efeitos colaterais ou traz algum risco à saúde de quem a toma?

Percebeu-se em alguns casos aparecimento dos sintomas da doença, após a aplicação,

porém isso pode acontecer devido a vacina ser de vírus, mas não agravamento de nenhum

caso.

8. Se meu grupo já está nas datas do calendário de imunização e sou morador de

Uruguaiana, como devo proceder para tomar a vacina? 

Se a pessoa está na faixa etária que o Município está ofertando a vacina, este deve procurar a

sus unidade de saúde mais perto da sua casa, as Estratégias de Saúde da Família, ou a

modalidade de drive thu. Atentar para a faixa etária, observar os locais e horários de

vacinação e levar consigo, cartão do sus, identidade e/ou documento com foto, e CPF.

9. Pessoas acamadas ou com impossibilidade de mobilidade podem se vacinar? Como

essas devem proceder nestes casos? 

Os familiares e/ou cuidadores responsáveis por pessoas acamadas ou domiciliadas, devem

procurar as unidades de saúde mais próximas de seu domicilio, realizar um cadastramento,

que assim que possível e se na faixa etária em que se dispõem o imunobiológico, as equipes

de saúde vão ate o domicilio para fazer a aplicação.
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10. Quantas doses terei que tomar para ficar imunizado? Qual o tempo de

intervalo das doses? 

Ambas as vacinas que o Município de Uruguaiana recebeu são duas doses da vacina:

CORONAVAC – Butantan intervalo da primeira dose para a segunda dose mínimo de 28

dias, FIOCRUZ - Astrazeneca, intervalo da primeira dose para a segunda dose, 3 meses

e/ou 12 semanas.

11. Ainda posso transmitir o vírus após receber as doses da vacina? 

Hoje em dia já se tem casos de pessoas que positivaram pra covid, mesmo realizando

duas doses da vacina.

12. Tomei a primeira dose da vacina de um fabricante. Posso tomar a segunda dose

de outro fabricante? 

Não, a primeira e a segunda dose devem ser do mesmo fabricante.

13. A vacina consegue nos proteger das novas variantes do Covid-19? Qual o tempo

de proteção desse imunizante? 

Temos diversas variantes, ainda está sob estudo.

14. Não pertenço aos grupos considerados de risco e mesmo assim pretendo me

vacinar. Qual a importância deste ato? 

Nossa vontade seria ter a possibilidade de vacinar todos, acredito que isso é a vontade

de todos os governantes, porem temos normas que devem ser cumpridas,

compreendemos as necessidades e anseios da população, porém a prevenção uso de

máscara, higiene, uso de álcool gel e distanciamento são os melhores remédios.

15. Qual a sua recomendação e recado ao morador de Uruguaiana que não

pretende se vacinar ou que possui medo da vacinação, sabendo que esse ato não é

obrigatório no Brasil?

Que mantenha os cuidados e respeite as orientações. Logo mais tudo isso vai passar e

poderemos tentar viver um nova normalidade.
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VACINAR É UM ATO DE AMOR
A SI E AO PRÓXIMO!

 
QUANDO PUDER, VACINE-SE.
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