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Quem já levou crianças para vacinar sabe: 
a experiência pode se tornar estressante para o 
adulto e para os pequenos devido ao medo da dor 
da picada.

Então, confira as dicas da gerente de enfermagem 
da Vaccini, Mirian Moura – que trabalha há 37 
anos com vacinação –, sobre como tranquilizar os 
pequenos para que a proteção ocorra sem traumas.

Fonte: Mirian Moura
(COREN - 14779 - SP)
Gerente de Enfermagem da Rede Vaccini

Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para mais informações, consulte o seu médico.

Cuide-se bem!
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APÓS A VACINAÇÃO

• Siga todas as instruções dadas pelo 
profissional que aplicou a vacina.

• A amamentação após a vacinação 
também tranquiliza e relaxa o bebê.

• Compressa fria no local da aplica-
ção ajuda a amenizar a dor da picada. 
Mas atenção: a compressa não deve 
ser congelada.

• Em caso de dor muito intensa e 
contínua, peça ao pediatra outras 
orientações.

DURANTE A VACINAÇÃO

• Procure não transmitir seu 
nervosismo à criança. Ela busca 
em você conforto e segurança.

• Siga as instruções da 
enfermagem sobre a melhor 
forma de segurar a criança, o 
que varia conforme o local da 
aplicação da vacina. 

• Se possível, amamente o 
bebê durante a vacinação - um 
recurso extra contra o estresse e 
redução da dor. 

• Duas vacinas podem ser 
aplicadas simultaneamente - 
uma em cada perna, por 
exemplo. Quando realizada por 
profissional experiente, essa 
técnica abrevia o processo e 
não oferece qualquer risco.

:: Informação para sua qualidade de vida ::

• Evite outras situações de 
desconforto e irritação, como 
fome ou sono.

• Vista a criança com roupas 
que deixem braços e pernas 
livres, principalmente os 
menores de 2 anos. 

• Para gerar lembranças 
felizes, inclua alguma forma 
de lazer após a vacinação.

2. Minimize 
o estresse

• Nunca use a vacina 
como uma ameaça ou 
castigo! Diga, por exemplo, 
que a vacinação vai 
proteger de doenças que 
atrapalham as brincadeiras 
e os passeios.

1. Tenha atenção
com o que é falado

ANTES DA VACINAÇÃO


