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A Prefeitura do Paulista divulga o calendário nacional de vacinação do PNI 

(Plano Nacional de Imunização), seguem algumas dicas: 

Perdeu a carteira de vacinação. Tem como recuperar? 

Sim, responde o Ministério da Saúde. Quem perdeu o cartão de vacinação deve 

procurar o posto de saúde onde recebeu as vacinas para resgatar o histórico de 

vacinação e fazer a 2ª via da carteirinha. 

Se eu não conseguir a 2ª via, qual a recomendação? 

É possível tomar as vacinas novamente de acordo com a faixa etária e 

indicações. O Ministério da Saúde recomenda consultar o Calendário Nacional 

de Vacinação na Unidade Básica de Saúde ou no site do ministério. 

Se eu chego no posto de saúde sem a carteirinha, consigo tomar as vacinas 

que eu preciso? 

Caso não seja possível encontrar os registros anteriores, o Ministério da Saúde 

diz que qualquer brasileiro pode tomar as vacinas básicas novamente: seja na 

Unidade Básica de Saúde, seja em salas de vacinação pelo país. 

 

A disponibilidade das vacinas segue as recomendações do calendário e a 

situação vacinal encontrada para crianças, adolescentes e adultos.  A 

imunização oferece total proteção contra as doenças, que pode ter curta duração 

ou evoluir para formas graves e levar até mesmo à morte. As vacinas são 

gratuitas e estão disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde 

pública de todo o país. 
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Notícias 

Saiba alguns mitos sobre a vacinação na 
prevenção de doenças 

Compartilhe esta notícia: 

 

A vacinação é um método seguro para prevenção de doenças? Ou 

apenas uma ideia instalada obrigatoriamente para trazer mais 

doenças? Essas e outras perguntas são feitas frequentemente por 

pessoas que desconfiam da fabricação na indústria farmacêutica, e 

apresentam argumentos para justificar a decisão. No entanto, 

médicos especialistas afirmam que as vacinas são seguras e eficazes 

e que alteram a imunidade do corpo para acionar uma defesa contra 

enfermidades infecciosas e bacterianas. 

Ultimamente é fácil encontrar alguém que decidiu não se vacinar ou 

deixou de vacinar os filhos. O ideal é pensar com responsabilidade na 

vacinação e saber que uma decisão errada pode custar uma vida ou 

trazer sequelas, fazendo com que o assunto fique ainda mais 

complicado. 

De todos os motivos alegados pelo público que opta por não se 

vacinar, o mais comum é acreditar que as crianças e os idosos são 
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muito frágeis para suportar os anticorpos recebidos de uma só vez, 

principalmente devido às reações posteriores a aplicação da dose. 

Pensando nisso separamos aqui alguns mitos revelados por 

especialistas: 

A VACINA NÃO ORIGINA O AUTISMO 

Esse foi um mito que causou inquietações nas pessoas, 

desencadeando uma queda na procura de vacinas nas unidades de 

saúde. Posteriormente, cientistas provaram que a notícia é falsa. 

Portanto, a vacina e o autismo não possuem nenhuma relação já 

comprovada. 

NÃO EXISTEM MAIS DOENÇAS INFECCIOSAS QUE PRECISEM SER 

EVITADAS COM VACINAÇÃO 

Especialistas dizem que existem sim, e essas doenças continuam a 

circular em algumas partes do mundo, atravessando fronteiras e 

infectando qualquer tipo de pessoa que não esteja protegida. 

AS VACINAS CAUSAM OUTRAS DOENÇAS PERIGOSAS 

Mito. As reações são naturais e temporárias. Um agravamento de 

sintomas precisa ser investigado por um médico profissional. 

Contudo, é mais provável que a pessoa adoeça por não ter se 

imunizado do que pela própria vacina. 

 



 


