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As doenças infectocontagiosas são consideradas um importante fator de mortalidade e 
morbidade. Dessa forma, a vacinação no Brasil é utilizada desde o século XIX e atualmente 
compreende um imprescindível serviço da atenção básica, pois é a melhor forma de prevenção e 
controle de uma imensa quantidade de doenças.Tendo em vista que manter a vacinação em dia é 
de grande relevância no controle e eliminação de importantes patologias, é de suma importância 
conscientizar a população novamente no atual momento em que ocorre uma expressiva redução 
da taxa de cobertura vacinal. Conscientizar os trabalhadores do SESI (Serviço Social da Indústria) 
em uma cidade do interior paulista sobre a relevância do calendário vacinal bem como discutir 
sobre a importância da vacinação, nas três etapas da vida: criança, adulto e idoso.Avaliando a 
relação do aumento da mortalidade infantil com a diminuição do número de vacinações e Debater 
o Estatuto da Criança e do Adolescente frente a essa área da saúde.    Ao realizar essa palestra foi 
possível proporcionar aos profissionais que trabalham no SESI a importância que a vacinação 
possui e a gama de benefício à população ,sempre com o intuito de erradicar e prevenir que 
doenças com alto índice de contágio retornem , além de que essas pessoas possam conscientizar 
outras, para ter de forma significativa uma melhora da qualidade de vida    UNOESTE A ação foi 
realizada no SESI(Serviço Social da Indústria) em uma cidade do interior paulista , com 
trabalhadores desse órgão pela semana do SIPAT(Semana Interna de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho ), no dia de 14 de Agosto de 2018.Esta ação ocorreu com parceria da Universidade do 
Oeste Paulista e o IFMSA BRAZIL (International Federation of Medical Students Associations), no 
qual realizou a capacitação dos participantes através de informações e técnicas sobre o assunto 
abordado, instruídos por profissionais devidamente habilitados.Ocorreu uma palestra com o 
intuito de explicar como é o calendário vacinal, como são as políticas públicas referente a isso bem 
como as consequências da não vacinação.No dia da realização da atividade, foi aplicado um jogo 
de perguntas e respostas indagando se são contra a vacina , se sabem como é o mecanismo de 
ação , se conheciam sobre o calendário vacinal da criança/adulto/idoso e sobre as falsas 
informações que circulam nas redes sociais.No término da apresentação as mesmas perguntas 
foram feitas com o intuito de esclarecer se entenderam sobre os temas discutidos.    

 


