
Dados do Programa Nacional de Imunizações  
(PNI) do Ministério da Saúde apontam que cerca 
de metade das crianças brasileiras não recebeu 
todas as vacinas previstas no Calendário Nacional 
de Imunização em 2020.

Segundo índices do PNI, a cobertura vacinal está 
em 51% para o calendário infantil. O ideal é que 
fique entre 90% e 95% para garantir proteção.

VOCÊ SABIA QUE UMA PESSOA COM SARAMPO 
PODE TRANSMITIR A DOENÇA PARA ATÉ OUTRAS 
12 OU 18 PESSOAS NÃO PROTEGIDAS?

Só para contextualizar, uma pessoa infectada pela
COVID-19 pode transmiti-la de 2 a 5 pessoas.

Além da COVID-19, o Brasil também enfrenta hoje 
um surto importante de sarampo. Estima-se que 
uma pessoa doente transmita o vírus do sarampo 
para aproximadamente 90% das pessoas não 
protegidas ao seu redor.

QUEDA DA 
COBERTURA VACINAL1

2COVID-19
Momento 1
1 pessoa infectada 
99 pessoas saudáveis 

Momento 2
3 pessoas infectadas 
97 pessoas saudáveis

Momento 3 
7 pessoas infectadas 
93 pessoas saudáveis

3SARAMPO
Momento 1
1 pessoa infectada 
99 pessoas saudáveis 

Momento 2
13 pessoas infectadas 
97 pessoas saudáveis

Momento 3 
100 pessoas infectadas 

EXEMPLOS

EXEMPLOS

*Essa estimativa considera pessoas suscetíveis à doença. 
O sarampo pode ser prevenido por vacina.

A POLIOMIELITE E A VACINA
A poliomielite é altamente contagiosa e o poliovírus é capaz 
de infectar até 100% dos indivíduos suscetíveis. Embora 95% 
das infecções se apresentem de forma assintomática, os 
outros 5% restantes podem implicar o comprometimento 
do sistema nervoso central e, em alguns casos, levar à 
paralisia.

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989. 
Em 1994, o Brasil recebeu o certificado que a doença e o vírus 
haviam sido eliminados de nosso continente.

Quando a população se vacina contra a pólio, a doença some. 
Mas se a cobertura vacinal diminui, a poliomielite pode voltar
enquanto a doença não for erradicada.

Neste momento, basta um viajante com pólio entrar no Brasil 
para trazer a doença de volta ao nosso país.
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POLIOMIELITE Incidência x Cobertura vacinal de menores de 5 anos em duas 
etapas anuais de campanha nacional com uso da vacina oral.  
Brasil -1968-2002
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Fonte: CGPNI e CGVDI, SVSIMS, dados finais. último isolamento de poliovírus selvagem 
no Brasil ocorreu em 1989 no município de SouzaIPB.

A IMPORTÂNCIA DAS VACINAS
Doenças graves que parecem ter sido “erradicadas reaparecem quando os índices 
de vacinação baixam. A única maneira de impedir o retorno e a disseminação dessas 
doenças é se certificando de que todos estão com o calendário vacinal em dia.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA 
GERANDO CONFIABILIDADE

Mantenha as suas vacinas 
e a de seus filhos em dia.


