
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MANIFESTO PELA SAÚDE DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS 

O País precisa aumentar sua cobertura vacinal 
 

Diante da divulgação pela imprensa de dados que apontam dificuldades para se alcançar a 
cobertura vacinal adequada da população infantil, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)  
manifesta publicamente sua preocupação com esse cenário e pede empenho do Ministério da 
Saúde, Estados e Municípios para superação dos problemas que estão expondo as crianças do País 
ao risco do adoecimento e de mortes.  

 

A queda na adesão da população às principais vacinas indicadas para crianças de até um 
ano, conforme foi revelado, configura grave sinal de alerta para as autoridades sanitárias. 
Independentemente do contexto da pandemia de Covid-19, estratégias devem ser elaboradas de 
modo urgente para que pais e responsáveis possam manter as cadernetas de vacinação das 
crianças em dia.  

 

Os pais devem ser orientados a ver a ida aos postos de vacinação como uma 
responsabilidade cívica com o bem-estar individual e coletivo, conforme prevê o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e não como uma opção. De forma concomitante, médicos e profissionais da saúde 
precisam contar com infraestrutura mínima para que o acesso às vacinas seja facilitado a todos.  

 

Além disso, é preciso que campanhas de esclarecimento sejam realizadas de forma contínua 
em resposta às ações do movimento antivacina que, em escala mundial, tem divulgado informações 

falsas e equivocadas sobre a importância da imunização de crianças e adultos. 

 

Trata-se de um problema de saúde pública que precisa ser superado com o empenho de 
todos – políticos, lideranças, formadores de opinião, trabalhadores, profissionais da saúde e 
representante da sociedade organizada.  Cada um deve assumir seu papel e responsabilidade para 
que o êxito do Programa Nacional de Imunizações seja mantido em favor do bem-estar, da saúde e 

da vida dos brasileiros.  

 

A SBP, por meio de seus especialistas, se coloca a disposição para contribuir com a 
elaboração das ações para aumentar a cobertura vacinal no país, acompanhando o seu 
desenvolvimento e implementação atenta a sua missão de trabalhar pela defesa da infância e da 
adolescência.  

 

Rio de Janeiro (RJ), 8 de setembro de 2020. 
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