




As ações de imunizações e vigilância epidemiológica das doenças

imunopreveníveis, tiveram, e continuam tendo, importante papel no processo

de redução da morbimortalidade vivido no país, e vêm contribuindo

decisivamente para o controle, eliminação e erradicação de doenças

imunopreveníveis, resultado de um trabalho articulado que envolve as três

esferas de gestão.









Queda nas coberturas vacinais acende alerta no
país.



Série Histórica das vacinas do calendário básico
da criança. Bahia, 2007 a 2018*.

Imunobiológico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Poliomielite 105,4 98,4 102,3 95,9 97,3 93,2 96,4 93,8 95,4 70,7 69,7 18,5

Pneumocócica - - - 2,8 66,4 83,9 89,2 87,9 90,2 79,5 77,1 19,8

Tríplice Viral 108,2 102,0 108,0 102,9 100,2 97,8 109,7 114,8 90,1 85,7 76,7 19,2

Pentvalente - - - - - 6,0 84,1 91,7 92,9 76,8 69,1 17,3

Fonte: Suvisa/Sesab/Divep/Datasus/SIPNI

Dados acessados em 18.06.18

*Dados parciais



Fonte: Ministério da Saúde

Possíveis causas da queda da vacinação.







Poliomielite, 1988 – 2018.

1988
> 350 000 casos 

> 125 países

2009
1604 casos 

3 países

2015
74 casos 
3 países

2018
11 casos 
3 países 

Brasil (1968-1989)

≈  30 000 casos

Países  endêmicos atualmente: 
Afeganistão, Paquistão  e  Nigéria







BAHIA

Último caso autóctone = 1999

Último caso importado = 2011



Coberturas vacinais e homogeneidade abaixo das metas
preconizadas, destacando-se queda importante para a
maioria das vacinas.

Os indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica
das doenças imunopreveníveis aquém do esperado.

Cenário Atual







Todos precisam ser 
protagonistas para 

recuperarmos os elevados 
índices de coberturas 

vacinais...



A campanha contra poliomielite e contra o sarampo, representa
oportunidade adicional para captar indivíduos não vacinados ou
aqueles que não obtiveram resposta imunológica satisfatória à
vacinação;

Minimiza o risco de adoecimento desses indivíduos e,
consequentemente, reduzindo ou eliminando os bolsões de não
vacinados, visando garantir a manutenção da eliminação da
poliomielite, do sarampo e da rubéola.



OBJETIVO: Vacinar indiscriminadamente contra poliomielite e
sarampo as crianças de um a quatro anos de idade, contribuindo
para a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem,
sarampo e rubéola;

PÚBLICO ALVO: A população alvo desta campanha são as crianças
de um ano até quatro anos 11 meses e 29 dias;

META: A meta é vacinar, no mínimo, 95% dessas crianças (Bahia
849.361) de forma homogênea, para evitar a manutenção ou
formação de bolsões de não vacinados.









Situação vacinal e conduta a ser adotada na campanha nacional de
vacinação contra a poliomielite de crianças de um a quatro anos de
idade (1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias). Brasil, 2018.



Situação vacinal e conduta a ser adotada 
na campanha contra o Sarampo. 



Situação vacinal e conduta a ser adotada na 
campanha contra o Sarampo. 



Precauções e/ou contraindicações- VOP

Crianças portadoras de infecções agudas, com febre acima de

38° C;

Crianças com hipersensibilidade conhecida a algum
componente da vacina, a exemplo da estreptomicina ou
eritromicina;

Crianças que, no passado, tenham apresentado qualquer 
reação anormal a esta vacina.



Precauções e/ou contraindicações- Vop

Crianças imunologicamente deficientes devido a tratamento
com imunossupressores ou de outra forma adquirida ou com
deficiência imunológica congênita;

Crianças com história de paralisia flácida associada à
vacina, após dose anterior da vacina poliomielite oral;

Crianças que estejam em contato hospitalar ou domiciliar com 
pessoa imunodeprimida.



Precauções SCR

Doenças agudas febris moderadas ou graves - recomenda-se
adiar a vacinação até resolução do quadro;

Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados a vacinação -
deverá ser adiada por 3 a 11 meses, dependendo do
hemoderivado e da dose administrada;

As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos
devem ser avaliadas nos CRIE e quando for caso, vaciná-las.



Precauções SCR

Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem
ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da
droga.

Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser
vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento.

Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com
intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para a primeira
dose.



AVISO IMPORTANTE 

A vacina tríplice viral não deve ser administrada

simultaneamente com a vacina febre amarela, em

crianças primovacinadas menores de dois anos de idade.

Neste momento, o PNI reforça a necessidade de priorizar

a vacinação com a tríplice viral, devendo-se agendar a

dose da vacina febre amarela com intervalo de 30 dias.



AVISO IMPORTANTE 

CONTRAINDICAÇÃO VIP:
▪ Reação grave a dose anterior de VIP ou anafilaxia algum componente a vacina;

CONTRAINDICAÇÃO SCR:
▪ Anafilaxia a dose anterior da vacina;
▪ Crianças menores 5 anos de idade com imunodepressão grave (LT-CD4+<15%) por pelo

menos 6 meses, ou com sintomatologia grave.

Alergia ao ovo, mesmo quando grave, NÃO contraindica o uso da vacina tríplice
viral. Por precaução, crianças com história de anafilaxia (alergia grave) ao ovo
devem ser vacinadas em ambiente com condições adequadas de atendimento
de urgências/emergências ou nos CRIE.

Crianças com alergia ao leite de vaca – necessitam ser avaliadas rigorosamente 
antes da vacinação, nesta situação, devem receber a vacina tríplice viral do 
laboratório FIOCRUZ – Bio-Manguinhos.



Trabalho interprogramático

Vacinação

Segura

Vigilância EAPV



Vigilância epidemiológica dos EAPV



Vigilância epidemiológica dos EAPV



EAPV graves

• Informar de imediato a ocorrência aos técnicos da
Base Regional e CIVEDI via zap, e-mail ou telefone;

• Investigar os casos graves usando como referencia
as definições de caso do Manual de EAPV;

• Registrar com data a evolução clínica, medicações,
exames realizados para comprovação do
diagnóstico. Usar o prontuário ou relatório de alta
como fonte de pesquisa. Quando não ocorreu
assistência medica informações da família e
observação domicílio.



Erros de imunização

• Informar de imediato a ocorrência aos técnicos
da Base Regional e CIVEDI via zap, e-mail ou
telefone;

• Notificar através do SI EAPV identificando os
detalhes da ocorrência;

• Lidar com a situação dando apoio ao cliente e a
sua família, oportunizando assistência para
minimizar danos;

• Registrar providencias tomadas para cobertura
do caso de futuras ações judiciais.



Capacitação dos 
profissionais de 

saúde

Orientação e 
informação aos 

usuários

Assegurar a 
disponibilidade de 

equipamento e 
insumos

Supervisão dos 
serviços

FUNDAMENTOS PARA 
UMA PRÁTICA DE 

VACINAÇÃO SEGURA



Atenção para os registros de doses 
aplicadas



Registro

ATENÇÃO: Doses (D1) de poliomielite
inativada (VIP) aplicadas durante a
Campanha devem ser registradas no
SIPNI,
selecionando a estratégia Rotina, para
que sejam validadas para rotina!

ATENÇÃO: Doses (D1) de tríplice viral
aplicadas durante a Campanha devem ser
registradas no SIPNI,
selecionando a estratégia Rotina, somente

assim serão validadas e contarão para a
cobertura vacinal!



Coordenação de Imunizações
e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis

sesab.imune@saude.ba.gov.br

Ramon Saavedra
Vânia Vanden Broucke

mailto:sesab.imune@saude.ba.gov.br



