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Esforço para ampliar cobertura vacinal 
contra sarampo e poliomielite

Recreação e engajamento de profissionais de saúde para 
proteger as crianças contra doenças. No último sábado 
(18/08), os 151 centros de saúde da capital participaram 
do Dia D de Mobilização Nacional da Campanha de Vaci-
nação contra a pólio e o sarampo. O balanço parcial da
cobertura vacinal até o momento indica que 39,6% das 
crianças menores de 5 anos foram vacinadas contra a pa-
ralisia infantil e 39, 3% contra o sarampo. A meta é
chegar em 95% de cobertura vacinal. A campanha termi-
na no dia 31 de agosto.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, o secretário muni-
cipal de Saúde, Jackson Machado Pinto e o vice prefeito 
Paulo Lamac participaram da mobilização feita no Centro 
de Saúde São Geraldo, na Região Leste. “Não há regis-
tros de casos de sarampo em Belo Horizonte desde 1997. 
Com o surgimento de casos no Norte do país precisamos 
reforçar a cobertura vacinal. Felizmente temos uma vigi-
lância muito atenta e eficiente”, alerta o secretário muni-
cipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi também chamou a 
atenção sobre o surto em Roraima e Amazonas. “Quere-
mos fazer um apelo aos pais de todo Brasil. O sarampo 
voltou ao país pela entrada de imigrantes da Venezuela. 
Oferecemos essas vacinas o ano todo mas percebemos 
uma baixa de cobertura e por isso queremos que a cam-
panha seja exitosa”, afirma o ministro.

Ao todo, devem ser vacinadas 109.348 crianças de um a 
menores de 5 anos. 

Conscientização lúdica para 
conquistar o público

O Centro de Saúde São Geraldo, na Região Leste foi es-
colhido para realizar uma grande mobilização durante 
a Campanha de Vacinação contra a Polio e o Sarampo. 
Com muita dedicação e carinho, servidores, conselheiros 
e comunidade se uniram para oferecer as crianças mo-
mentos de lazer aliados a proteção que as vacinas garan-
tem.

Não faltou informação sobre cuidados com a boca, a im-
portância da amamentação e atividades como pintura, 
desenhos e artesanato associados à terapia ocupacional. 
“Foi um dia pra ser lembrado e revivido, pois consegui-
mos entregar à população um serviço público de qualida-
de, eficiente e muito humano. É o SUS que a gente quer 
ver sempre”, destacou o gerente do Centro de Saúde São 
Geraldo, Marcílio Amaral.

Para o diretor regional de saúde Leste, Ewerton Lamou-
nier Júnior quem não se vacina, coloca em risco não só a 
própria saúde, mas a de todas as pessoas com as quais 
convive.  “É de extrema importância que os pais e res-
ponsáveis atendam ao chamado e atualizem a caderneta 
de vacinação. “Só assim é possível proteger nossas crian-
ças de doenças, como o sarampo, que voltam a assom-
brar nosso país”, alertou. 

O médico Rafael César de Melo, que integra a Equipe 
de Saúde da Família estava caracterizado como Menino 
Maluquinho enquanto conferia e orientava os pais sobre 
a caderneta de vacinação. “Acho gratificante esse traba-
lho. Se posso ajudar também com um pouco de lúdico, 
participo com satisfação”, conta o médico Rafael.

Dedicação ao próximo

Os servidores que trabalharam no Centro de Saúde São 
Geraldo no último sábado ofereceram não só proteção 
contra as doenças do corpo. Eles também levaram um 
alívio para alma: solidariedade e dedicação. Fantasiados 
de personagens infantis, os profissionais de saúde tive-
ram um dia de magia em figurinos de Branca de Neve, 
palhaços, Mario Bros e outros seres da ficção infantil. O 
agente de saúde Carlos Roberto Lima vacinou as crianças 
com um chapéu do pateta. “Sempre entro na brincadei-
ra. Gosto do que eu faço. Esse é o meu trabalho: o cuida-
do humanizado”, define Carlos.

A  população agradece. “Me surpreendi ao ver toda a 
movimentação no centro de saúde. Vou aproveitar para 
brincar com meu filho depois da imunização. Tudo mui-
to bonito e agradável”, conta a empregada doméstica, 
Amanda Rosenilda da Silva.

 Informação para promoção à saúde

A mobilização organizada no Centro de Saúde São Geral-
do, na Região Leste ofereceu uma programação intensa 
e cheia de atrativos e também atividades de educativa 
como o stand da zoonoses, saúde bucal e a abordagem 
feita pelas referências técnicas sobre aleitamento, apro-
veitando o mês Agosto Dourado para chamar atenção 
sobre o tema. “Cerca de 20 centros de saúde aprovei-
taram a oportunidade da vacinação para sensibilizar as 
mães em relação a amamentação. O leite materno tam-
bém é uma forma de proteger as crianças”, afirma refe-
rência técnica em aleitamento, Luciana Cordeiro Duarte.

A oferta de serviços e recreação agradou também a im-
prensa. A repórter da Rádio Itatiaia, Edilene Lopes en-
trevistou mães e responsáveis durante a campanha em 
vários centros de saúde. “As mães acreditam que as brin-
cadeiras minimizam o estresse da vacinação. Também é 
importante a qualificação e presença dos profissionais de 
saúde para esclarecerem os fake News sobre as vacinas. 
Algumas pessoas temem as reações e questionam a efi-
cácia da imunização”, conta Edilene.

Confira em anexo, a cobertura fotográfica do evento.

O controle social também se envolveu na campanha e 
colocou a mão na massa. A primeira secretária Maria de 
Lourdes Silva e a presidente do conselho local de Saú-
de, Eliane Parente participaram com muito entusiasmo. 
“O que estamos fazendo aqui já teve uma repercussão 
muito grande. Estamos crescendo junto, em uma união 
muito forte, comunidade e profissionais se doando mui-
to”, afirma Eliane.

A primeira secretária, Maria de Lourdes Silva, conhecida 
como loirinha estava caracterizada. “Sempre providen-
ciamos um figurino para ações de promoção e preven-
ção à saúde. São passeatas contra a dengue, vacinação, 
várias comemorações. Vamos usar as fotos de  hoje nas 
nossas próximas reuniões”, conta. 


