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A campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite teve dia 8 de junho e se estenderá
até o dia 21 de junho de 2013; “a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 12,2 milhões
de crianças no país, no decorrer da campanha”. Aqui em Barra do Turvo, dois postos de
vacinação estiveram atendendo das 8 às 17 horas, além destes dois postos na área urbana,
algumas equipes se deslocaram até os bairros da zona rural a fim de garantir que as
crianças que moram nos locais mais distantes também recebessem a dose da vacina, a
mobilização também contou com a ajuda de agentes comunitários de saúde e voluntários. A
Prefeitura Municipal de Barra do Turvo através do Secretário Municipal de Saúde Miguel
Muniz de Oliveira que esteve dando apoio às equipes durante a campanha relatou que, em
um breve levantamento sobre as doses que já foram aplicadas apurou-se que o município
esta apresentando resultado satisfatório e ressaltou que isso se deve ao empenho e
dedicação de suas equipes, tanto na divulgação quanto no trabalho realizado, e que até o
fim da campanha, dia 21 de junho a meta será alcançada.

“A vacina protege contra os três sorotipos do poli vírus 1, 2 e 3. A eficácia da imunização é
em torno de 90% a 95%. Ela é recomendada mesmo para as crianças que estejam com
tosse, gripe, coriza, rinite ou diarreia”.
“A vacina é extremamente segura e não há contraindicações, sendo raríssimas as reações
associadas à administração da mesma. Em alguns casos – como, por exemplo, em crianças
com infecções agudas, com febre acima de 38ºC ou com hipersensibilidade a algum
componente da vacina –, recomenda-se que os pais consultem um médico para avaliar se a
vacina deve ser aplicada”

Fonte : Silvio Tobias departamento de Vigilância Sanitária.
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