A visão da Década de Vacinas

É um marco que foi aprovado em maio de 2012 pela
Assembléia Mundial da Saúde. Busca alcançar os
objetivos da visão da Década de Vacinas.

A Visão
Para a Década de Vacinas
(2011–2020): um mundo
em que todos os
indivíduos e comunidades
disfrutem de uma vida
livre de doenças
preveníveis por vacinação.

Melhorar a saúde de todas as pessoas mediante a
ampliação de dos benefícios da imunização,
independente de quem a pessoa é, do seu lugar de
nascimento e de onde vive (2020).



Fortes evidências demonstram os
benefícios da imunização como uma
das intervenções sanitárias mais
existosas e vantajosas;



As vacinas tem salvo inúmeras vidas.
Tem reduzido a morbimortalidade por
difteria, tétano, sarampo, coqueluche,
doenças por haemophilus influenzae
tipo b e meningites meningocócica,
além, da redução de 99% da incidência
mundial de poliomielite.



Grandes progresos: introdução das vacinas
pneumocócicas e de rotavírus, assim como,
as vacinas que previnem doenças crônicas
como o câncer de fígado e o câncer cervical.



Estamos em um momento crucial na história.
Atualmente, a comunidade sanitária mundial
tem uma oportunidade sem precedentes de
coordenar com os governos o
desenvolvimento e a implementação de
planos e estratégias para a melhoria da
qualidade de vida de milhões de indivíduos
ao redor do mundo, por meio do acesso a
vacinação universal e adequada.



Poderosas ferramentas estão disponíveis para a
maioria, mas ainda não para todos;



O plano de ação:


Expressa a necessidade de um esforço concentrado para o
desenvolvimento de novas vacinas e tecnologias que ajudem
a maximizar, nos próximos anos, os benefícios da imunização
ao redor do mundo;



Propõe acesso às vacinas a todas as pessoas que necessitam.
É um plano bastante ambicioso e o produto final da
Colaboração Década de Vacinas;



É um esforço sem precedentes que reuniu especialistas em
planejamento, saúde e imunização, assim como, as partes
interessadas;

A grande idéia de que as vacinas trabalham para salvar vidas,
deve ser compartilhada com um público mais amplo, utilizando
a Semana Mundial de Vacinação e outros eventos deste tipo,
para promover a vacinação universal e ajudar a concentrar
desafíos atuais relacionados com a imunização.





A esperança para este Plano que se baseia
na Visão Global de Imunização da OMS,
UNICEF e Aliança GAVI é o estabelecimento
dos princípios e objetivos estratégicos que
permitiram a imunização de mais pessoas
contra mais doenças; a introdução de
novas vacinas e tecnologias; a coordenação
da imunização e de outras intervenções de
saúde;
O plano também sugere objetivos chaves
para a investigação e desenvolvimento.



O Conselho de Liderança do Programa Década de Vacinas, junto
a outros sócios, estão comprometidos em alcançar os
ambiciosos objetivos do Plano;



Em conjunto pode-se monitorar e medir o progresso por meio
do GVAP e da Estratégia Mundial para a Saúde da Mulher e da
criança, do Secretario Geral das Nações Unidas e marcos de
prestação de contas de saúde;



O êxito deste ambicioso plano mundial será um dos legados
mais duradouros para as crianças de hoje e as gerações que se
seguem.

