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• O Dia da Criança está chegando e ele 
ajuda a lembrar o quanto gostamos de ver 
nossos pequenos pulando, felizes, 
aproveitando ao máximo o direito de 
brincar. E para a alegria ser completa, nada 
melhor do que estar com a saúde protegida.

• A vacinação exerce um papel de destaque 
na proteção infantil. No Brasil, é 
fundamental no combate às doenças graves 
como o sarampo, a poliomielite, o rotavírus 
e as meningites meningocócicas.

Os calendários de vacinação da criança, 
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) 
e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
informam as vacinas recomendadas do nascimento 
até os 10 anos de idade. Muitas estão disponíveis 
na rede pública, mas algumas, igualmente 
importantes, são encontradas apenas nas clínicas 
de vacinação. 

Converse com seu pediatra! Você e seus filhos 
merecem viver mais e melhor.

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

Cuide-se bem!
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:: Informação para sua qualidade de vida ::

CRESCENDO 
PROTEGIDAS!

CRIANÇA PROTEGIDA =
+ bricadeira + alegria + diversão!

Conheça as recomendações 

COM TODOS PROTEGIDOS, 
A BRINCADEIRA 
FICA AINDA MELHOR!

• Para a proteção ser mais completa é 
importante que toda a família esteja com a 
vacinação em dia. E se houver bebês ou idosos 
em casa, a atenção a esse cuidado deve ser 
ainda maior.

• A estratégia Coccon ajuda a proteger bebês 
recém-nascidos que ainda estão com a 
vacinação incompleta. Clique aqui para saber 
o que você pode fazer para gerar uma rede de 
proteção. 

Saiba como proteger toda a sua família

• Em 22 anos, o índice de mortalidade 
infantil caiu 77% no Brasil. De acordo 
com o Unicef, a taxa passou de 62 mortes 
a cada mil nascidos vivos para 14. 

A vacinação é um dos motivos para essa conquista!


