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DESEMPENHO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO - 1ª ETAPA



SÉRIE HISTÓRICA DA CV E HOMOGENEIDADE DA TRÍPLICE VIRAL (D1), 

BAHIA 2007-2018

Fonte: SIPNI/DATASUS/MS
Acesso aos dados em 20/02/2018. 



1ª ETAPA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2019

➢ Período: 07 a 25/10/2019

➢ Dia D: 19/10

➢ Público-alvo: crianças de 6 meses a menores de 5 anos

➢ Meta: 95% de cobertura (crianças de 1 a menores de 2 anos)

➢ Ofício Circular 91/2019 SVS: operacionalização da campanha

➢ Nº de doses distribuídas: 286.000



1ª ETAPA CAMPANHA DE VACINAÇÃO – RESULTADOS PARCIAIS

Evolução cobertura 08/10 a 05/11/2019

Fonte: SAGE/MS
Acesso aos dados em 05/11/201. 

08/10/2019
05/11/2019



1ª ETAPA CAMPANHA DE VACINAÇÃO – RESULTADOS PARCIAIS 

(05/11/2019)

Fonte: SAGE/MS
Acesso aos dados em 05/11/201. 

➢ Cobertura Bahia (1 ano a menores de 2 anos): 83,02%

➢ Nº de doses aplicadas: 127.081 doses

➢ Nº de municípios que atingiram meta: 08/10 - 75 (18%)

05/11 – 208 (49,9%)

➢ Nº de municípios com menos de 50% de cobertura: 08/10 – 73 (17,5%)

05/11 - 30 (7,2%)





2ª ETAPA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

➢ Período: 18 a 30/11/2019

➢ Dia D: 30/11/2019

➢ Público-alvo: adultos jovens de 20 a 29 anos

➢ Ofício Circular 91/2019 SVS: operacionalização da campanha



INCENTIVO FINANCEIRO

➢ Portaria Nº 2722 de 15/10/2019 Estabelece incentivo financeiro

para implementação e fortalecimento das ações de ampliação da

cobertura vacinal da Tríplice Viral e de prevenção, controle do surto

e interrupção da cadeia de transmissão do sarampo e outros

agravos imunopreveníveis, no âmbito da Vigilância em Saúde e

Atenção Primária à Saúde.



INCENTIVO FINANCEIRO

➢ 50% para todos os municípios

➢ O restante dos 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes no Anexo II desta Portaria
serão repassados da seguinte forma:

I - 25% para municípios e Distrito Federal que:

a) atingirem cobertura vacinal com a vacina Tríplice Viral de 90% (noventa por cento) a
94,9% para a primeira dose (D1) em crianças de 1 (um) ano de idade a 1 (um) ano, (11) onze
meses e 29 (vinte e nove) dias de idade; e

b) preencherem o formulário, a ser disponibilizado no endereço
www.saude.gov.br/vacinacao, com informações acerca dos estoques das vacinas Tríplice Viral,
Pentavalente e Poliomielite ao Ministério da Saúde

http://www.saude.gov.br/vacinacao


INCENTIVO FINANCEIRO

➢ 50% para todos os municípios

➢ O restante dos 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes no Anexo II desta
Portaria serão repassados da seguinte forma:

I - 50% para municípios e Distrito Federal que:

a) atingirem cobertura vacinal com a vacina Tríplice Viral igual ou superior a 95% para a
primeira dose (D1) em crianças de 1 (um) ano de idade a 1 (um) ano, (11) onze meses e 29
(vinte e nove) dias de idade; e

b) preencherem o formulário, a ser disponibilizado no endereço
www.saude.gov.br/vacinacao, com informações acerca dos estoques das vacinas Tríplice
Viral, Pentavalente e Poliomielite ao Ministério da Saúde

http://www.saude.gov.br/vacinacao


INCENTIVO FINANCEIRO

➢ Monitoramento da cobertura:

http://sage.saude.gov.br/?link=paineis/sarampo_vacinacao/painel_ibge&flt=f
alse&param=null&ufibge=&municipioibge=&cg=&tc=&re_giao=&rm=&qs=&i
dPagina=248

Preenchimento do formulário 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=M4XAKX3DCA

http://sage.saude.gov.br/?link=paineis/sarampo_vacinacao/painel_ibge&flt=false&param=null&ufibge=&municipioibge=&cg=&tc=&re_giao=&rm=&qs=&idPagina=248
https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=M4XAKX3DCA








Todos precisam ser 
protagonistas para 

recuperarmos os elevados 
índices de coberturas 

vacinais...



OBRIGADA!

CIVEDI - Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de 
Doenças Imunopreveníveis da Bahia

sesab.imune@saude.ba.gov.br
71 3116-0036
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