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NÃO SE BRINCA
COM SAÚDE

VACINAS

DOSES ANTIPÓLIO TRÍPLICE ANTI-
SARAMPO B.C.G.



QUEM CUIDA,VACINA*



Infelizmente, não podemos proteger
nossas crianças de tudo,mas a notícia boa
é que contra a Covid-19 a gente já pode! 

Desde que a pandemia começou, pais e responsáveis esperam 
muito para garantir a proteção das crianças contra os efeitos da 
Covid-19. Graças a cientistas do mundo todo, que se juntaram 
para criar e testar vacinas seguras e eficazes também para as 
crianças, hoje toda a família pode se proteger contra os efeitos 
graves dessa doença que preocupa tanto a gente.

*E SE
VACINA
TAMBÉM! 



 POR QUE EU PRECISO
LEVAR MINHA CRIANÇA
PARA SE VACINAR?

PARA QUE ELE/ELA
CONTINUE SAUDÁVEL

A gente sabe que vacinar as crianças pode dar 
um trabalho, né? Tem um chororô, às vezes elas 
ficam um pouco amuadas por causa das reações, 
mas, enquanto responsáveis, precisamos lembrar 
que nada disso se compara com o risco que elas 
estão expostas sem a vacina.  

O desconforto acaba rapidinho e o benefício não 
tem preço! Nada é pior do que ver as crianças 
doentes sabendo que poderíamos ter evitado.  



PELA COMUNIDADE AO REDOR DELE/DELA 

Quando uma criança não vacinada tem Covid, ela pode 
transmitir mais o vírus para pessoas do grupo de risco, como 
avós ou amiguinhos da escola que tem asma ou doença no 
coração, por exemplo, que são afetados de forma grave. Ou 
seja, além de cuidar dos nossos filhos, estamos protegendo 
também as pessoas mais vulneráveis.  

PARA TRANSMITIR MENOS O VÍRUS

É isso mesmo! Hoje sabemos que pessoas vacinadas transmitem 
o vírus em menor quantidade do que as que não tomaram a 
vacina. Isso porque ela estimula a produção de anticorpos, que 
são células que nos defendem, e faz com que o vírus se 
multiplique menos no corpo de quem se vacinou. 



PARA EVITAR QUE OS HOSPITAIS
PEDIÁTRICOS SE SOBRECARREGUEM  

No Brasil, existem bem menos leitos de UTI e profissionais de 
saúde especializadas em tratamento intensivo para crianças do 
que para adultos. Mesmo a taxa de internação entre as crianças 
sendo menor, se muitas pegarem o vírus ao mesmo tempo e 
não estiverem vacinadas, o sistema de saúde pode ficar 
sobrecarregado e ter dificuldade para atender os casos graves.

PARA EVITAR NOVAS VARIANTES 

Quanto mais pessoas sem proteção da vacina o vírus encontra, 
mais ele se multiplica. No processo de multiplicação, surgem 
diferenças na estrutura do vírus, que passa a ter novas 
características e provoca sintomas diferentes. 

Ou seja, se podemos fazer esse vírus parar de se recriar por aí, 
#PARTIUPOSTO!  



Ah! Lembrando que a vacina 
contra a Influenza também está 
disponível nos postos de saúde. 

Se vacinar contra a gripe 
também é muito importante!

SEGUNDA DOSE 
E DOSE DE REFORÇO:

 PEÇAS FUNDAMENTAIS DA PROTEÇÃO

ATENÇÃO! 
NÃO ENROLE PARA VOLTAR AO POSTO QUANDO 

CHEGAR A SUA HORA! COVID É UMA DOENÇA 
SÉRIA E SE PROTEGER CONTRA ELA PRECISA SER 

PRIORIDADE MÁXIMA DE TODOS NÓS.

Tem vacina que, uma vez que a gente toma, ficamos imunes para 
sempre. Este é o caso do sarampo, por exemplo: tomamos as duas 
doses ainda bebês e nunca mais precisamos nos preocupar!

Isso não vale para outras doenças, como a Covid-19 e a Influenza 
(gripe). Elas têm um tipo de vírus que demanda que a gente 
sempre renove a nossa proteção. Por isso, todo ano tem campa-
nha de vacinação contra a gripe, lembra?



Acompanhe no cartão de 
vacina e siga as instruções 
dadas pela Prefeitura da sua 
cidade nos canais oficiais.

Se tiver alguma dúvida, entre 
em contato com o posto de 
saúde da sua região para saber 
as datas, horários e locais de 
vacinação do seu grupo.

#FICAADICA

Ah, anote também o dia que os idosos 
e as crianças da sua família precisam retornar ao posto de 
vacinação para reforçar a proteção.



 

 

DAS PESSOAS
QUE MORRERAM
DE COVID NO BRASIL

ENTRE FEVEREIRO E JULHO DE 2021
NÃO SE VACINARAM CONTRA A COVID
OU NÃO COMPLETARAM A VACINAÇÃO.

*De acordo com levantamento feito por meio da plataforma de 
monitoramento Info Tracker, desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)

96% 



 

LEMBRA QUANDO A PANDEMIA COMEÇOU E TODOS OS 
DIAS A GENTE ESPERAVA LIGAR A TV E FINALMENTE VER A 

NOTÍCIA DE QUE TÍNHAMOS UMA VACINA?

RELEMBRAR
PARA VIVER <3



PENSAR NESSE PASSADO RECENTE E
NA ANGÚSTIA QUE SENTÍAMOS NOS FAZ
LEMBRAR QUE O MAIS DIFÍCIL JÁ FOI FEITO.

Cientistas do mundo todo 
fizeram um trabalho 
incansável e colaborativo 
para encontrar fórmulas de 
vacinas que evitassem que 
o vírus continuasse levando 
milhões de pessoas.

Hoje, temos o poder de salvar
as nossas vidas e daqueles que 
amamos através de uma simples 
picadinha. Por isso, precisamos 
ter consciência de que os efeitos 
colaterais da vacina passam 
rapidinho e que o que está em 
jogo é muito maior.

SEGURA
VACINA



VOCÊ SABIA?

*Fonte: Sivep-Gripe, plataforma do Ministério da Saúde.

E 1.449 MORRERAM POR CAUSA DA DOENÇA.
TIVERAM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19
23.277 CRIANÇAS ENTRE 0 E 11 ANOS
NO BRASIL, DO COMEÇO DA PANDEMIA ATÉ DEZEMBRO DE 2021, 

NÃO É VERDADE ESSE PAPO DE QUE CRIANÇA
NÃO APRESENTA QUADROS GRAVES DE COVID-19! 

OU SEJA,

As vacinas para as crianças demoraram mais para ficarem prontas 
do que a dos adultos porque as agências sanitárias do mundo todo 
são ainda mais rigorosas quando se trata dos pequenos! Antes de 
chegar nos bracinhos, as vacinas foram testadas muuitas vezes até 
os especialistas concluírem que elas são seguras e funcionam.

Como não temos como saber qual criança vai ter sintomas sérios, 

É MELHOR NÃO ARRISCAR FICAR SEM VACINA.



QUEM JÁ TEVE COVID
TAMBÉM PRECISA SE VACINAR!
Depois de algum tempo, os anticorpos acabam.

Já ter pego a doença não garante que você não possa 
apresentar sintomas graves caso tenha novamente. Hoje 

já sabemos que as reinfecções são muito comuns.
A recomendação é: depois de 30 dias
do começo dos sintomas, vacine-se.

UM POR TODOS,
TODOS POR UM:

A GENTE SÓ VAI TÁ PROTEGIDO,
QUANDO TODO MUNDO TIVER!



×

×

×

CONTINUE USANDO MÁSCARAS DA FORMA 
CORRETA TAMPANDO O NARIZ E A BOCA E,
SE TIVER COM ALGUM SINTOMA DE GRIPE, 

EVITE SAIR DE CASA.

COMPARTILHE AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ 
CONHECEU NESTE MATERIAL COM SEUS 

AMIGOS, VIZINHOS E FAMILIARES!



FONTES:

 

JUNTOS,
COM A VACINA NO BRAÇO
E INFORMAÇÃO NA MÃO,
PODEMOS SALVAR VIDAS



SELO

Recursos provenientes de deliberação do Comitê Gestor constituído pelo Ministério 
Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública da União e AVABRUM – As-
sociação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem 
Mina Córrego Feijão Brumadinho, que exerce a gestão dos recursos pagos a título de inde-
nização por danos morais coletivos, em acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil 
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e entidades sindicais profissionais 
perante a 5ª Vara do Trabalho de Betim, processo n. 0010261.67.2019.5.03.0028.
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famílias com auxílio social e Cultural. 

Esta cartilha é fruto de um trabalho coletivo entre a equipe do Comunidade Viva 
Sem Fome, os coletivos aprovados no AUDIOETAL e o Comitê Permanente de 
Enfrentamento ao Novo Coronavírus da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), representado pela Dr. Cristina Gonçalves Alvim, pediatra e professora
da Faculdade de Medicina da UFMG. 

FALA BEM MORRO - @ongfalabemmorro 
Projeto que visa desenvolver, promover e 
apoiar a integração e o fortalecimento da 

-
nal da comunidade do Morro das Pedras. 

COLETIVO ROSÁRIO DO BEM
@coletivorosariodobem 

insegurança alimentar nas famílias 

  

APROSMIG (Associação de Prostitutas de Minas Gerais) - @aprosmig
Tem como missão a luta pelos direitos fundamentais de profissionais do sexo, promovendo 
através de suas ações, a conscientização sobre a saúde integral e acesso aos serviços do SUS.

OCUPAÇÃO ESPERANÇA
@esperanca_izidora
A Ocupação Esperança resiste desde 2013.
Nela você encontra movimentos em busca
de melhoria para a vida das moradoras e 
moradores dessa comunidade.


