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Execução: Execução: Profissionais das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.Profissionais das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.Execução: Profissionais das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

Objetivo: Objetivo: 

Alcançar a vacinação de Alcançar a vacinação de 

todas as crianças e adolescentes para todas as crianças e adolescentes para 

proteger contra as doenças graves.proteger contra as doenças graves.

Objetivo: 

Alcançar a vacinação de 

todas as crianças e adolescentes para 

proteger contra as doenças graves.

Público Alvo:Público Alvo:  

crianças e crianças e 

adolescentesadolescentes

menores de anos menores de anos     1515

(14 anos 11 meses e (14 anos 11 meses e 

29 dias)29 dias)

Público Alvo: 

crianças e 

adolescentes

menores de anos   15

(14 anos 11 meses e 

29 dias)

Estratégia: Estratégia: 
A Declaração de Vacinação 
A Declaração de Vacinação 
Atualizada  será disponibilizada na escola 

Atualizada  será disponibilizada na escola 
(DVA)(DVA)

municipal para que o responsável possa 
municipal para que o responsável possa dirigir-se com a DVA e carteira de vacinação a 

dirigir-se com a DVA e carteira de vacinação a uma Unidade Básica de Saúde .
uma Unidade Básica de Saúde .(UBS)(UBS)

Estratégia: 
A Declaração de Vacinação 
Atualizada  será disponibilizada na escola 

(DVA)
municipal para que o responsável possa dirigir-se com a DVA e carteira de vacinação a uma Unidade Básica de Saúde .(UBS)

A DVA pode também ser retirada 
A DVA pode também ser retirada 
diretamente na UBS.
diretamente na UBS.

A DVA pode também ser retirada 
diretamente na UBS.

carteira de vacina

Ao chegar na UBS o profissional da sala de vacina 

Ao chegar na UBS o profissional da sala de vacina vai avaliar a carteira de vacinação da criança ou 

vai avaliar a carteira de vacinação da criança ou adolescente e assim a DVA será preenchida para 

adolescente e assim a DVA será preenchida para devolução na escola.
devolução na escola.

Ao chegar na UBS o profissional da sala de vacina vai avaliar a carteira de vacinação da criança ou adolescente e assim a DVA será preenchida para devolução na escola.

sábadosábadosábado



Saiba mais em:

Acesse Vacina Sampa para esta e outras informações – link Acesse Vacina Sampa para esta e outras informações – link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/

index.php?p=307599index.php?p=307599

Acesse Vacina Sampa para esta e outras informações – link 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/

index.php?p=307599
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Importância da CampanhaImportância da CampanhaImportância da Campanha

As vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações são importantes para a As vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações são importantes para a 

prevenção de mais de 18 doenças* que podem acometer nossas crianças e adolescentes. prevenção de mais de 18 doenças* que podem acometer nossas crianças e adolescentes. 

Essas doenças podem levar a quadros graves, sequelas e infelizmente matar.Essas doenças podem levar a quadros graves, sequelas e infelizmente matar.

As vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações são importantes para a 

prevenção de mais de 18 doenças* que podem acometer nossas crianças e adolescentes. 

Essas doenças podem levar a quadros graves, sequelas e infelizmente matar.

Além da prevenção individual, as altas coberturas de vacinação impedem que vírus e Além da prevenção individual, as altas coberturas de vacinação impedem que vírus e 

bactérias circulem na sociedade e acometa mais pessoas, inclusive aqueles que por bactérias circulem na sociedade e acometa mais pessoas, inclusive aqueles que por 

algum motivo (raro) não possam realizar a vacinação, ou estão com a vacinação em algum motivo (raro) não possam realizar a vacinação, ou estão com a vacinação em 

atraso.atraso.

Além da prevenção individual, as altas coberturas de vacinação impedem que vírus e 

bactérias circulem na sociedade e acometa mais pessoas, inclusive aqueles que por 

algum motivo (raro) não possam realizar a vacinação, ou estão com a vacinação em 

atraso.

Todos ganham mais proteção, sua família, sua escola, seu bairro e toda a comunidade.Todos ganham mais proteção, sua família, sua escola, seu bairro e toda a comunidade.Todos ganham mais proteção, sua família, sua escola, seu bairro e toda a comunidade.

para saber mais aponte para saber mais aponte 

a câmera do seu celular a câmera do seu celular 

para o QR code ao lado.para o QR code ao lado.

para saber mais aponte 

a câmera do seu celular 

para o QR code ao lado.

Tuberculose grave, Paralisia Infantil, Difteria, Tétano, Tuberculose grave, Paralisia Infantil, Difteria, Tétano, 

Coqueluche, Meningites (por Haemophilus, meningococo, Coqueluche, Meningites (por Haemophilus, meningococo, 

pneumococo), Hepatite B, Hepatite A, Influenza (Gripe), pneumococo), Hepatite B, Hepatite A, Influenza (Gripe), 

Covid - 19, Pneumonias, HPV (Papiloma Vírus Humano), Diarreia Covid - 19, Pneumonias, HPV (Papiloma Vírus Humano), Diarreia 

(Rotavírus), Sarampo, Caxumba e Rubéola, Varicela (Catapora), (Rotavírus), Sarampo, Caxumba e Rubéola, Varicela (Catapora), 

Febre Amarela.Febre Amarela.

Tuberculose grave, Paralisia Infantil, Difteria, Tétano, 

Coqueluche, Meningites (por Haemophilus, meningococo, 

pneumococo), Hepatite B, Hepatite A, Influenza (Gripe), 

Covid - 19, Pneumonias, HPV (Papiloma Vírus Humano), Diarreia 

(Rotavírus), Sarampo, Caxumba e Rubéola, Varicela (Catapora), 

Febre Amarela.

*Vejam quantas doenças seu filho estará *Vejam quantas doenças seu filho estará 

protegido com a carteirinha de vacina em dia:protegido com a carteirinha de vacina em dia:

*Vejam quantas doenças seu filho estará 

protegido com a carteirinha de vacina em dia:
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