


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de Janeiro/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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Imunização 



Doenças respiratórias são aquelas que atingem os órgãos e as

estruturas do sistema respiratório: vias nasais, faringe,

laringe, brônquios, traqueia, pulmões e alvéolos pulmonares.

Elas causam inflamações e irritação na região 

respiratória, além de provocarem a obstrução 

das vias aéreas, dificultando a passagem do ar 

e impedindo a respiração completa.

1

Muitas doenças comuns no Brasil e no
mundo, como sarampo, rubéola, tétano

e caxumba, deixaram de ser um
problema de saúde pública por causa da
vacinação massiva da população.

A vacinação evita que os vírus de doenças
graves circulem na população,
protegendo o indivíduo. Além disso, evita
sequelas causadas por essas doenças,
como surdez, paralisia e até a morte.

A importância da vacinação1.
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Em situações de pandemia,

a vacinação em massa é

uma importante ferramenta

de saúde pública.
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As vacinas contribuem para a redução da

morbidade e mortalidade da população mundial.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a interrupção

da vacinação, mesmo que por um breve período, pode

provocar o ressurgimento de doenças já erradicadas e

surtos de doenças imunopreveníveis, como o sarampo.
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2.
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O que são doenças imunopreveníveis? 
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São doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação. 

São elas: 

Catapora; Caxumba; Coqueluche; Difteria;

Doença Pneumocócica; Febre Amarela; Gripe;

HPV; Hepatite A e B Meningite; Poliomielite;

Rotavírus; Rubéola; Sarampo; Tétano
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Como agem as vacinas? 

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico.
Elas são compostas geralmente por agentes inativos ou

atenuados, como vírus e bactérias e, ao serem aplicadas,

fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que

combatem as doenças causadas por estes microorganismos.

3.
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Por isso é tão importante se
vacinar e garantir a segurança
em saúde para todos!

Após a vacinação, o indivíduo cria uma resposta 
de defesa que dura por longos períodos. 
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4. Como se vacinar? 

O Calendário Nacional de Vacinação,

do Ministério da Saúde, disponibiliza

gratuitamente, para todas as idades –

desde os recém-nascidos até os idosos

– mais de 20 vacinas que protegem

contra mais de 40 doenças. Para se

vacinar, basta procurar o posto de

saúde mais próximo de casa.
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O Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) emprega os
calendários do Programa Nacional de Imunização (PNI).
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Como se vacinar nas Organizações de Saúde da FAB:

Militares da FAB, dependentes e civis podem se
vacinar, gratuitamente, nos Postos de Vacinação
localizados nas Organizações de Saúde da
Aeronáutica (OSA) de todo o Brasil. Para isso,
basta comparecer a um posto de saúde da FAB
com o cartão de vacinação em mãos.
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Ainda que tenha perdido a carteira de vacinação, é

possível resgatar o histórico e fazer a segunda via. O

cartão de vacinação é o documento que comprova a

situação vacinal do indivíduo e deve ser guardado

junto aos demais documentos pessoais.
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Todos os registros de aplicação de vacinas serão
disponibilizados eletronicamente através do Conecte
SUS Cidadão, disponível na versão aplicativo ou desktop.

Acesse através do link:

conectesus-paciente.saude.gov.br/
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11. Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

12. DTP

13. Hepatite A

14. Varicela

15. Difteria e tétano adulto (dT)

16. Meningocócica ACWY

17. HPV Quadrivalente

18. dTpa

19. Influenza (ofertada durante Campanha anual) 

20. Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)

5. Lista de vacinas
1. BCG

2. Hepatite B

3. Pentavalente

4. Pólio inativada

5. Pólio oral

6. Rotavírus

7. Pneumo 10

8. Meningo C

9. Febre amarela

10. Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
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6. Vacinas obrigatórias 
para militares 

De acordo com a ICA 160-8/2008, é de realização compulsória para

todos os militares da ativa e funcionários civis, os imunizantes

Antitetânica (tétano), Antiamarílica (febre amarela) e Anti-Hepatite B.

É previsto ainda que, indicadas as circunstâncias, 
outras vacinas deverão ser realizadas pelos militares. 
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7.Calendário vacinal 

Confira o calendário nacional 

de vacinação por ciclo de vida: 

Idade Vacina  

Ao nascer • BCG (dose única) e Hepatite B

2 meses

3 meses • Meningocócica C conjugada 1ª dose

• Pentavalente 1ª dose (Tetravalente + Hepatite B 2ª dose)

• Poliomielite 1ª dose (VIP)

• Pneumocócica conjugada 1ª dose

• Rotavírus 1ª dose 
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4 meses

5 meses

6 meses

• Meningocócica C conjugada 2ª dose

• Pentavalente 2ª dose (Tetravalente + Hepatite B 2ª dose)

• Poliomielite 2ª dose (VIP)

• Pneumocócica conjugada 2ª dose

• Rotavírus 2ª dose 

• Pentavalente 3ª dose (Tetravalente + Hepatite B 3ª dose)

• Poliomielite 3ª dose (VIP)

• Influenza (1ª ou 2ª dose anuais; de 6 meses a menores de 6 anos)

Idade Vacina  
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9 meses

12 meses

15 meses

• Pneumocócica conjugada reforço
• Meningocócica C conjugada reforço
• Tríplice Viral 1ª dose

• Febre amarela 1ª dose 

• DTP 1º reforço (incluída na Pentavalente)

• Poliomielite 1º reforço (VOP)

• Hepatite A (1 dose de 15 meses até 5 anos)

• Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela)

• Influenza (1 ou 2 doses anuais; de 6 meses a menores de 6 anos)

Idade Vacina  
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4 anos 

5 anos

9 - 14 anos

• Pneumocócica 23: 1 dose para população indígena

• DTP 2º reforço (incluída na Pentavalente)

• Poliomielite 2º reforço (VOP)

• Varicela atenuada (1 dose)

• Febre amarela reforço 

• HPV 2 doses

• Meningocócica C (reforço ou dose única)

Idade Vacina  

18



Adolescentes, 

Adultos e 

Idosos 

• Hepatite B (3 doses a depender da situação vacinal)

• Febre Amarela (1 dose a depender da situação vacinal)

• Tríplice Viral (2 doses até os 29 anos ou 1 dose > 30 anos. Idade máxima: 49 anos)

• DT (Reforço a cada 10 anos)

• dTpa (para gestantes a partir da 20ª semana, que ainda não foram vacinadas)

• Pneumocócica 23: 1 dose a depender da situação vacinal anterior                             

(indicada para população indígena e grupos-alvo específicos)

Idade Vacina  
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Em algumas situações, as vacinas podem

levar a eventos adversos, assim como

ocorre com os medicamentos, mas são

infinitamente menores que os malefícios

trazidos pelas doenças. Geralmente são

reações locais leves, como dor no local da

aplicação e vermelhidão, sendo raro as

manifestações mais graves.

8. As vacinas são seguras 

É necessário desmistificar a ideia de que a 
vacinação traz malefícios ou não é importante! 
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É importante saber também que toda vacina licenciada para uso passou antes por

diversas fases de avaliação e testes de qualidade, desde os processos iniciais de

desenvolvimento até a produção, garantindo assim sua segurança. Além disso, elas

são avaliadas e aprovadas por institutos reguladores muito rígidos e independentes.
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No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),

órgão vinculado ao Ministério da Saúde. E não é só isso. O acompanhamento de

eventos adversos continua acontecendo depois que a vacina é licenciada, o que

permite a continuidade de monitoramento da segurança do produto.
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http://portal.anvisa.gov.br/


Além de manter hábitos de vida saudáveis, a melhor maneira de

evitar doenças infecciosas é se vacinando contra elas. Por isso,

se proteger contra doenças é uma questão de escolha e

responsabilidade e deve ser tido como prioridade por todos.

O cuidado é individual, 
o benefício é de todos! 

Mantenha a vacinação em dia! 
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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