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Todos Protegidos: as vacinas funcionam! 

 
Este mês de Abril, a nona Semana Africana da Vacinação irá 
unir a Região Africana da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para reforçar os serviços e os sistemas de vacinação, de modo 
a que todas as pessoas, em qualquer local, estejam protegidas 
das doenças evitáveis pela vacinação. Juntos, os países irão 
celebrar os avanços impressionantes feitos no combate às 
doenças potencialmente fatais ao mesmo tempo que apelam a 
mais pessoas para que sejam vacinadas, ao oferecer uma maior   
sensibilização acerca dos benefícios. Os países irão também 
tomar nota dos sérios desafios que ainda estão por enfrentar, 
como os surtos de doenças em curso.   

 

O tema deste ano, Todos protegidos: as vacinas funcionam!, apela a uma maior acção conjunta relativamente à 
vacinação na Região Africana da OMS, realçando as contribuições que todos podem fazer neste esforço. A nível 
individual, a campanha irá destacar os heróis das vacinas de todo o continente - desde os pais e os líderes das 
comunidades aos profissionais de saúde e aos pioneiros - que já possuem um papel inspirador e fundamental ao 
utilizarem o poder das vacinas para salvarem vidas.   

A nível nacional e regional, a Semana Africana da Vacinação apela aos governos, aos deputados e à sociedade civil 
para manterem a vacinação no topo da sua agenda política e para traduzirem compromissos políticos louváveis, 
como a Declaração de Adis sobre Vacinação e os seus 10 compromissos, em acções concretas.  

Destaques da Semana Africana da Vacinação de 
2018: as vacinas funcionam: faça a sua parte! 

 

 107 613 doses da vacina oral contra a 
poliomielite administradas em 10 países 

 63 468 doses da vacina contra o sarampo e 
contra a rubéola administradas em 10 países 

 >724 189 vacinas contra todos os antígenos 
administradas em 13 países 

 ~1 545 180 cápsulas de vitamina A distribuídas 
em 5 países a crianças com idades inferiores a 
5 anos  

 ~1 592 988 crianças com idade inferior a 5 
anos rastreadas para malnutrição em 2 países 

 ~310 874 comprimidos de desparasitação 
distribuídos em 2 países a crianças com idades 
inferiores a 5 anos 

A vacinação como o caminho para a Cobertura 
Universal de Saúde  

 

Alcançar a Cobertura Universal de Saúde (CUS) 
significa que todas as pessoas, independentemente 
do seu estatuto socioeconómico, podem ter acesso 
e pagar serviços de saúde de qualidade. Programas 
de vacinação fortes são fundamentais para a 
realização deste objectivo pois fornecem a 
ferramenta de saúde pública mais rentável às 
comunidades e estabelecem contacto entre as 
populações e os sistemas de saúde, onde estas 
podem aceder a outros serviços básicos. Nesta 
Semana Africana da Vacinação, as partes 
interessadas a todos os níveis devem reconhecer o 
papel da vacinação na criação de sistemas de saúde 
resistentes e equitativos para que se alcance a CUS 
e para dar a todas as crianças uma oportunidade 
saudável à vida. 

 



   

Vacinação em África: factos rápidos 
 

As doenças evitáveis pela vacinação continuam a matar mais de meio milhão de crianças com 
idades inferiores a 5 anos anualmente em África - representando cerca de 56% das mortes 
mundiais.  
 

Uma em cada cinco crianças em África continua a não receber todas as vacinas necessárias e 
básicas.  
 

Estão a ser feitos avanços impressionantes para combater doenças como o sarampo, a 
meningite, o tétano materno e neonatal e a poliomielite.    
 

Quatro doenças evitáveis pela vacinação - rotavírus, doenças pneumocócicas, sarampo e 
rubéola - custam colectivamente ao continente africano 13 mil milhões de dólares anualmente 
devido à morbilidade e à mortalidade. 
 

Cada dólar investido em vacinas em África devolve aproximadamente 41 dólares em benefícios 
económicos e sociais 

 

Envolva-se! 
 

Todos temos um papel a representar para tornar #VaccinesWork (#Asvacinasfuncionam) para todos, em 
qualquer local,  por isso faça-se ouvir nesta #AVW2109 (#SAV2019). 
 

 
 

 Realize eventos de lançamento a nível nacional 

 Organize campanhas de vacinação de recuperação 
e rastreios de saúde 

 Organize sessões de informação com a 
comunicação social e conferências de imprensa  

 Facilite mesas-redondas nacionais e regionais  
 Colabore com deputados e outros decisores 

políticos  
 Mobilize campeões de vacinas  

 Crie um blogue ou um artigo de opinião para 

iniciar discussões na sua rede  

 Partilhe o conjunto de ferramentas digital da 

Semana Africana da Vacinação para destacar o 

poder das vacinas 

 Junte-se às discussões online com os hastags: 

#AVW2019 #VaccinesWork #ProtectedTogether 

#HealthForAll #UHC 

 

  

 Acima de 90%  

 80%–89%  

 Abaixo de 80% 

   A cobertura da DTP3 na Região Africana da OMS 

A cobertura geral de vacinação num país é medida como a 
percentagem de bebés que receberam a terceira dose da vacina 
tríplice (difteria, tétano e tosse convulsa - DTP3). 

 20 países alcançaram 90% de cobertura nacional de vacinação  

 14 países estão perto de alcançar a marca dos 90% 

 13 países estão abaixo dos 80% 

 

Fonte: Dados, estatísticas e gráficos da OMS-UNICEF (2017) 

 

Junte-se à campanha 

 

Junte-se à conversa 

 


