
O governo faz sempre a campanha contra a poliomielite. Desta feita e por causa
da pandemia que causou sérios atrasos foi instituída uma campanha de
multivacinação.  O objetivo é estimular a atualização da caderneta de vacinação
de crianças e adolescentes a menores de 15 anos. 

Serão ofertadas todas as vacinas de rotina do calendário básico de vacinação da
criança e do adolescente. A vacinação prosseguirá até o dia 30 de outubro. No
dia 17 será o dia “D” de divulgação e mobilização nacional. Para estarem
imunizadas as pessoas deverão apresentar a carteira de vacinação e documento
de identificação nas unidades básicas de saúde.

O grupo alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças menores de 5
anos de idade, com estratégias diferenciadas para as crianças menores de um
ano; e para as da faixa etária entre 1 a 4 anos de idade. Todas as crianças
menores de 5 anos deverão comparecer às salas de vacinas para receber uma
dose da vacina contra poliomielite. 

No período de janeiro a abril de 2020, nenhuma das vacinas do calendário
infantil atingiu as metas preconizadas. Serão ofertadas todas as vacinas do
calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o
risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as
taxas de abandono do esquema vacinal.

A novidade deste ano é que vacinas contra a meningite estarão disponíveis na
rede pública de saúde. Em 2019, em reunião realizada em Fortaleza, decidiu-se e
foi anunciada a novidade para 2020. 

O Ministério da Saúde revisou e atualizou o seu calendário de imunizações
incluindo a vacina ACWY (conjugada), que protege contra quatro sorotipos de
meningite bacteriana: A, C, W e Y, e que passa a ser aplicada em adolescentes de
11 e 12 anos.

Espero ter ajudado. E aguardamos com ansiedade uma vacina para o SARS-CoV
2, contra o Covid-19, que seja segura, eficaz e para todos.
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