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m 2003, mais de 12 milhões
de pessoas acima de 60 anos
foram imunizadas contra o ví-
rus da gripe na Campanha de
Vacinação do Idoso e a quan-

tidade de crianças menores de cinco
anos que foram vacinadas na primeira
etapa da Campanha Nacional contra a
Poliomielite passou de nove milhões.
Os números apurados pela Funasa e
divulgados pela imprensa confirmam
um crescimento das imunizações no
Brasil. Agora, uma cartilha dirigida a pro-
fissionais de saúde e preparada pela
Fiocruz pretende trazer novos indica-
tivos sobre o tema ao abordar as rea-
ções provocadas pelas vacinas.

“Tomei vacina no ano passado.
No mesmo dia, tive muita sonolência,
moleza, dor no peito e tosse. Meus
filhos me levaram para o hospital e
eu fiquei internada oito dias. Por isso

eu não tomei vacina neste ano. Fiquei
com medo de provocar uma doença
de novo”, diz a dona de casa Maria de
Lourdes Vicente, de 71 anos, mora-
dora de São João de Meriti, município
da Baixada Fluminense do estado do
Rio de Janeiro.

Assim como Maria de Lourdes,
outras pessoas podem ter deixado de
ir aos postos de vacinação pelo mes-
mo motivo. Com o objetivo de tor-
nar os trabalhadores de nível médio
que atuam em salas de vacina mais
informados sobre os eventos adver-
sos após a vacinação e, conseqüen-
temente, esclarecer a população, a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, por meio do Núcleo de Saú-
de Coletiva, desenvolveu a Cartilha
de Eventos Adversos Pós-Vacinação,
por solicitação da Coordenação Ge-
ral do Programa Nacional de Imuni-
zação da Secretaria de Vigilância em
Saúde (CgPNI/SVS/MS).

Vivi Fernandes

Cartilha será
disponibilizada em
salas de imunização

“Na medida em que a quantidade
de doenças diminui com o aumento da
imunização, os eventos adversos tornam-
se mais perceptíveis. Notamos que as pu-
blicações sobre o tema atingiam basica-
mente os profissionais de nível superior.
No entanto, os quadros profissionais das
salas de vacina são compostos predomi-
nantemente por trabalhadores de nível
médio. Por isso procuramos a Escola Poli-
técnica, que é uma referência na forma-
ção de nível médio em saúde”, diz a co-
ordenadora do PNI, Maria de Lourdes Maia.

Atuando como fonte de consulta
em salas de vacina, material de leitura
individual e de apoio à formação e atu-
alização, a Cartilha pretende estimular
a prevenção e a notificação dos even-
tos adversos pós-vacinação. “Isso gera
um constante aprimoramento da vaci-
nação, mantendo assim a credibilidade
do programa”, diz Ieda Barbosa, coor-
denadora do projeto ao lado da pes-
quisadora Gladys Miyashiro.

Iniciada há dois anos, a Cartilha será
lançada em setembro, mês em que o
PNI comemora 30 anos. A validação do
material didático foi feita nas cinco regi-
ões do país e, para isso, o grupo contou
com a parceria da Rede de Escolas Téc-
nicas do SUS (RET-SUS) e com as Coor-
denações do Programa de Imunizações
dos estados e municípios. “Da validação,
também participaram os professores
Marileide do Nascimento Silva e Mauro
de Lima Gomes, com quem reunimos
grupos de trabalhadores do serviço, au-
xiliares de enfermagem, enfermeiros e
docentes que atuam na formação des-
tes trabalhadores, que fizeram a leitura
da cartilha e de maneira pontual comen-
taram sobre sua linguagem, forma e con-
teúdo”, ressalta Ieda.
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Em dia com os
efeitos da vacinação




