
Essa situação nos coloca em alerta para o ris-
co da ocorrência de novos casos associados a esse 
surto, tornando essencial, para todos os municí-
pios do Estado:

• A manutenção de uma vigilância ativa 
para detecção oportuna de casos suspei-
tos e,

• A intensificação da vacinação de rotina e;

• A realização da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Sarampo já agendada 
para acontecer em duas etapas (de 07 a 
25/10, para crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos de idade; e de 18 a 30/11 
para o grupo de 20 a 29 anos).
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TELESSAÚDE NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO

A Diretoria de Atenção Básica da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, publicou no dia 03 de 
outubro de 2019 a Nota Técnica Nº 03/2019, como 
mais uma ferramenta com objetivo de apoiar os 
trabalhadores da Atenção Básica do Estado na in-
tensificação das ações preventivas para controle da 
disseminação do sarampo.

Temos hoje no Estado a ocorrência de surto 
de sarampo com registro de sete (07) casos con-
firmados em pessoas residentes em Santa Amaro 
com faixa etária entre 9 meses a 26 anos de idade. 
Desses, 06 (85,7%) não são vacinados e 01 apresen-
ta esquema vacinal incompleto. As primeiras noti-
ficações foram feitas pelos municípios de Itagibá 
(um bebê de 9 meses e sua genitora de 18 anos) e 
Feira de Santana (sexo masculino, 26 anos).

Figura 1.  Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo destinada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade 
(primeira etapa) e adultos de 20 a 29 anos de idade (segunda etapa)
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A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) reuniu no site orientações e 
informações sobre o Sarampo. Tem conteúdo para profissionais de saúde e materiais 
para a população. 
Acesse: http://www.saude.ba.gov.br/sarampo/
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