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:: Informação para sua qualidade de vida ::

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

Para mais informações, converse com o seu médico.

Cuide-se bem!M
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE

A vacinação ajuda a proteger você, quem você ama e quem você nem conhece, 
e isso é importante para evitar surtos e o retorno de doenças já controladas. 

É um ciclo do bem! 

Criança Adolescente Adulto Idoso

VACINA É PRA TODAS AS IDADES!

Clique na imagem e conheça as indicações.*

*Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

A vida anda tão corrida que ter um dia para 
lembrar dos cuidados com a saúde até que 
não é nada mal. 
     Por isso, a Vaccini aproveita a data de hoje, 
7 de abril, para lembrar da importância da 
vacinação – forma mais eficaz e segura de 
prevenir graves problemas de saúde.

     Confira abaixo as orientações da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm) para a pro-
teção de toda a família e consulte a unidade 
de sua preferência sobre condições especiais 
e planos de vacinação.

MAIS SAÚDE PRA VOCÊ E PRA TODO MUNDO!

VACINAÇÃO - CONDIÇÕES ESPECIAIS
 

Aproveite para planejar a vacinação de toda a família com 
condições especiais. Informe-se sobre os planos de vacinação.

Unidades Vaccini

Consulte a unidade de sua preferência

UM POR TODOS, TODOS POR UM!

Vários países enfrentam surtos de sarampo e de coqueluche, por 
exemplo, devido ao grande número de pessoas não vacinadas 

(clique para acessar o mapa interativo e saber mais).

Quando a maior parte da população está vacinada, o país fica protegido. 
Ou seja, a vacinação também é um ato de empatia e de consciência 

sobre o  nosso papel na vida em comunidade.    

Por isso é que dizemos: para viver mais e melhor, vacine!

https://vaccini.com.br/vacinas/vacinacao-para/crianca
https://vaccini.com.br/vacinas/vacinacao-para/adolescente
https://vaccini.com.br/vacinas/vacinacao-para/adulto
https://vaccini.com.br/vacinas/vacinacao-para/idoso
https://vaccini.com.br/unidades
https://www.vaccineswork.org/vaccine-preventable-disease-outbreaks/

