
Ótimo! Os cartões de 
vacinação dos estudantes 

estão em dia. Dê um pulo na 
unidade básica de saúde

Os índices de vacinação no Brasil estão abaixo de 70% no geral, sendo que a 
maioria das vacinas tem meta de cobertura de 95% do público-alvo.

Em alerta para essa situação, a Confederação Nacional de Municípios 
promove ações para auxiliar as gestões municipais na tarefa de conscientizar 
e mobilizar a população, organizar atividades e fortalecer a vacinação no país.

Todos os gestores estão convocados a entrar nesta luta!

Ajuste os horários de 
funcionamento para que 
a população tenha mais 

acesso aos serviços. 
Depois, avance até 
a sala de vacina.

Ops… a unidade 
básica de saúde 

está fechada.

Gestor, a cobertura vacinal 
está preocupante em todo o 

país. Avance até a maternidade 
e tome medidas para ajudar 

a melhorar a situação.

Parabéns, gestor! Você 
uniu esforços e logo 

verá o resultado com a 
ampliação da cobertura 

vacinal no seu Município.
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O horário dos serviços 
vacinadores podem 

representar entrave ao 
aumento da cobertura vacinal. 

A sugestão é ampliar o 
horário de funcionamento das 
salas de vacina, bem como 
a organização de vacinação 

aos sábados e em locais 
alternativos, como escolas.

HOSPITAL MATERNIDADE
Uma estratégia importante é inserir a vacinação 
contra a hepatite B e a BCG nas rotinas de admissão 
dos recém-nascidos nas maternidades públicas e 
privadas. Com isso, o seu Município também otimiza 
a aplicação das 20 doses contidas em um frasco, que 
após aberto dura 6 horas, como é o caso da BCG.

ESCOLA MUNICIPAL
Como estão as ações de saúde na escola? 
A parceria entre escola e serviços de Atenção 

Primária à Saúde é importante para a verificação 
da situação vacinal dos estudantes.

Agora que você já 
tomou as providências 

necessárias por aqui, vá 
até a escola municipal.

SALA DE VACINAÇÃO
Que tal capacitar os profissionais? O calendário de vacinação 

tem muitas vacinas, com esquemas e administração variadas 
e que exigem atenção para evitar erros. Além disso, as vacinas 

precisam de temperatura e manipulação adequadas. Outra ideia é 
ir até as famílias quando elas não buscarem a vacinação.


