Campanha da SBIm alerta para a importância da vacinação
Depoimento de personalidades e “portal enciclopédia” integram as ações da Sociedade
Brasileira de Imunizações. Campanha tem o apoio de mais quatro entidades médicas

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) lançou, no dia 1º de outubro
de 2015, durante a XVII Jornada Nacional de Imunizações, em Curitiba,
a campanha “Vacina é proteção para todos”, criada com o objetivo de
reforçar

a

momento em

importância da
que

a

vacinação.

desinformação

A

iniciativa,

pode

afetar

que

vem

num

negativamente as

coberturas vacinais, é apoiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Federação Brasileira de
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e pela Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

“Em algumas situações, percebe-se certo relaxamento da população, que
tende a não se mobilizar quando não ‘vê’ a doença. Isso favoreceu os surtos
de sarampo que atingiram, de 2013 para cá, os estados de Pernambuco e
Ceará. Saltamos de dois casos, em 2012, para 220, em 2013, e mais de 700
em 2014. Os registros caíram para 164 esse ano e não há nenhum novo
desde junho, quando o surto foi considerado controlado. Esse controle é
fruto do aumento das ações de vacinação nas áreas afetadas”, destaca a
presidente da SBIm, Isabella Ballalai.
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Personalidades aderem à campanha

Além do sarampo, a SBIm veiculará — seja no rádio, nas redes sociais ou na
televisão — informações sobre a caxumba, catapora, febre amarela, HPV,
doença

meningocócica,

coqueluche,

pneumonia,

hepatites

A

e

B,

poliomielite, febre amarela e herpes zóster. Para mostrar o impacto das
doenças sobre a qualidade de vida, pessoas que passaram por algum
desses problemas falarão sobre a experiência e a importância que dão,
hoje, à vacinação. Entre eles estão o médico Drauzio Varella, o escritor
Pedro Bandeira, o palestrante Pedro Pimenta e o surfista Fábio Gouveia,
que, em 2005, transmitiu sarampo a cinco pessoas após voltar de uma
competição no exterior.

“Senti os primeiros sintomas no voo, mas só soube que era sarampo
quando a Vigilância Sanitária me procurou em Saquarema, onde,
recuperado, disputaria outra prova. Os organizadores e demais atletas
ficaram preocupados com a situação“, recorda. “Em dúvida, perguntei à
minha mãe se havia sido vacinado e descobri que o médico disse a ela que
a imunidade seria maior se eu pegasse a doença”, relata, incrédulo.

Informação para todos
O início da campanha também marca o lançamento do portal “Família
SBIm” (criado com o propósito de ser uma grande fonte de consulta sobre
Rua Luís Coelho, 308 conj. 56, CEP 01309-902, São Paulo – SP
Tel/Fax: (11) 3255-5674 e-mail: sbim@uol.com.br, site: www.sbim.org.br

vacinação. Com texto acessível, serão apresentados todos os imunizantes
aprovados para uso no Brasil, onde estão disponíveis, as suas indicações,
informações sobre desenvolvimento e segurança, um glossário com os
principais conceitos da área e esclarecimentos sobre mitos que prejudicam
a adesão a algumas vacinas.

“Os internautas também poderão conhecer em detalhes as doenças
imunopreveníveis;

como

são

transmitidas,

quais

os

sintomas

e

complicações e onde as vacinas estão disponíveis”, enumera Isabella.

Experiências de vida e de superação

Drauzio Varella – O médico fala de sua experiência com a febre amarela,
doença que quase o tirou a vida.

Pedro Pimenta – O jovem teve as duas pernas e dois braços amputados
devido à meningococcemia. Hoje, palestrante, conta sua experiência de
superação e destaca a importância da vacinação.

Pedro Bandeira – O autor de literatura infanto-juvenil mais bem-sucedido
do país conta como quase perdeu a vida para a pneumonia.

Fábio Gouveia – O surfista não foi vacinado na infância, contraiu sarampo
durante viagem ao exterior e transmitiu a doença para outros brasileiros.
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Aline Duarte – A mineira de Juiz de Fora conta sua luta contra a infecção
por HPV, que quase comprometeu seu sonho de ser mãe.

Mauro e Eliana – Ele teve poliomielite aos três meses, em 1956; ela, aos
três anos, em 1972. Eles alertam para a importância da cobertura vacinal
como estratégia para manter o vírus longe do país.

Virgínia Veiga – A ativa senhora de 84 anos conta como viu sua rotina e a
qualidade de vida mudarem drasticamente por conta do Herpes zóster,
enfermidade que causa dor intensa. É provocada pelo vírus da catapora.
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