
Crianças com deficiência têm um risco maior de 
ser acometidas por doenças que podem ser
evitadas com a vacinação. Também podem ter
doenças em formas mais graves, hospitalização
prolongada e maior risco de morte. A American
Academy of Pediatrics (AAP) sugere que crianças
com deficiência sigam as recomendações de 
  imunização do CDC para promover a saúde ideal. 

Fatos sobre 
as vacinas 

419 milhões de doenças 
26,8 milhões de
hospitalizações
936.000 mortes

O CDC estimou que a vacinação
de crianças nascidas entre 1994
e 2018 evitou: 

Perguntas ou preocupações?

Vacine para manter as crianças saudáveis!

     Evitar doenças é sempre melhor do que tratá-las. As vacinas protegem contra
doenças que já provocaram doenças graves, invalidez e morte, como a COVID-19. Com
o uso de pequenas quantidades de antígenos, que são agentes que fazem o seu sistema
imune reagir, as vacinas ajudam o corpo de seus filhos a reconhecer e aprender a
combater doenças graves e que podem matar. Seguir a agenda de imunização
recomendada ajuda a garantir que seus filhos fiquem protegidos contra 14 doenças
antes de 2 anos de idade: 

Você sabia? 

As vacinas são seguras e eficazes. Elas passam por testes rigorosos em pesquisas
conduzidas pelos melhores médicos, profissionais de saúde pública e cientistas. Efeitos
colaterais graves são muito raros. O médico de seus filhos pode responder a perguntas
e fornecer informações personalizadas sobre todas as vacinas recomendadas para
manter seus filhos saudáveis, incluindo o esquema de vacinação contra a COVID-19,
que inclui doses principais e de reforço.

Saiba mais sobre as vacinas para os seus filhos no site do CDC: 
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html

Making the Vaccine Decision: Addressing Common Concerns (CDC): https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/vaccine-decision.html
Reasons to Follow CDC’s Recommended Immunization Schedule (CDC): https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/reasons-follow-schedule.html
Diseases You Almost Forgot About (Thanks to Vaccines) (CDC): https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/forgot-14-diseases.html
Vaccines for Children Infographic: Protecting America's Children Every Day (CDC): https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/protecting-children.html
Bray, A.W. & Peck, J.L. (2022, June 23). Vaccination Strategies to Keep Children with Special Needs Healthy. Clinical Advisor. https://www.clinicaladvisor.com/print-
issue/may-june-2022/
Vaccinating Kids with Special Needs (Henry Ford Health): https://www.henryford.com/blog/2019/01/vaccinating-kids-with-special-needs
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