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Prefeitura inicia segunda etapa da 
vacinação contra o HPV

Meninas entre 11 e 13 anos devem ser imunizadas
A segunda dose da 

vacina contra o HPV está 
disponível nas unidades 
de saúde de Brumadi-
nho. A vacinação de me-
ninas entre 11 e 13 anos 
começou nesta segun-
da-feira, 1º de setembro. 

Em março deste ano, 
foi aplicada a primeira 
dose. A aplicação da se-
gunda dose, seis meses 
após a primeira, é fun-
damental para garantir 
a imunização. A terceira 
dose da vacina será apli-
cada cinco anos após a 
primeira. 

Mesmo quem ain-
da não tomou a primei-
ra dose, deve procurar as 
unidades de saúde pa-
ra receber a vacina. Para 
isso, deve apresentar o 
cartão de vacinação ou 
documento de identifi-
cação. 

Na primeira etapa da 
campanha, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, va-
cinou 89% do público-

vacinação das meninas. 
O HPV é um vírus 

transmitido pelo con-
tato direto com pele ou 
mucosas infectadas por 
meio de relação sexual. 
Também pode ser trans-
mitido da mãe para filho 
no momento do parto.

A vacina contra o HPV 
tem eficácia comprova-

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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-alvo, com um total de 
764 meninas imunizadas 
no município.

No próximo dia 13 de 
setembro está progra-
mada a Mobilização Na-
cional. Neste dia, um sá-
bado, todas as Unidades 
Básicas de Saúde de Bru-
madinho ficarão aber-
tas, das 8h às 17h, para a 

da para proteger mulhe-
res que ainda não inicia-
ram a vida sexual e, por 
isso, não tiveram ne-
nhum contato com o ví-
rus. Atualmente, a vacina 
é utilizada como estraté-
gia de saúde pública em 
51 países, por meio de 
programas nacionais de 
imunização.
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. A PMB torna público o adiamento do P. P 63/2014, prevista para 05/09/2014, ás 9h, foi adiada para alteração na 
especificação do objeto da presente licitação. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun.de Saude Brumadinho – Cont. n°207/14. Objeto: Forn. insumos p/ bomba de insulina Paradigm marca medtronic, p/ 31.12.14. 
vig.: 27.08.2014/31.12.14. Cont. Medtronic Com. Ltda. Vr est. R$27.450,00. Brumadinho, 27.08.14. – José Paulo Silveira Ataide. Secretário Mun. 
Saúde.
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