Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA

Treinamento: A importância da vacinação!
Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas
a fim de nos proteger contra determinada doença. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da
doença. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo de
forma enfraquecida ou inativada. Apesar de não causar a doença, as formas atenuadas e inativas do antígeno são
capazes de estimular nosso sistema imunológico.
Como a vacina atua no nosso corpo?
Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno até então desconhecido. O corpo passa,
com isso, a produzir anticorpos contra ele. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpos é relativamente
lenta. Além da produção de anticorpos, o organismo produz células de memória, ou seja, células que, ao serem
expostas novamente ao mesmo antígeno, serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente.
Em virtude da presença de células de memória, uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de
maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. Assim sendo, a vacina atua como um agente
preventivo, devendo ser utilizada antes do contágio. Ela é considerada uma forma de imunização ativa, pois
estimula nosso organismo a produzir substâncias de defesa.

Por que a vacinação é tão importante?


Redução dos números de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a
transmissão é diminuída;



Diminuição do número de hospitalizações;



Redução de gastos com medicamentos;



Redução da mortandade;



Erradicação de doenças.

As vacinas realmente podem erradicar doenças?
Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medida que a população vai sendo.
À medida que toda população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado,
pois toda a população está protegida.
Apesar de parecer, muitas vezes, impossível proteger toda a população, a imunização tem dado resultado positivo
no Brasil e no mundo. Em nosso país, já ocorreu a erradicação da poliomielite e da varíola graças a utilização de
vacinas.
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Para melhor atendimento da população as unidades de Saúde do Bairro Cohab e Povo Feliz, estarão
abertas dia 21/03 para regularização das carteiras de vacinação. Dirija-se as unidades e confira se
a sua está em dia.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico, para
que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.

