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Cobertura das Vacinas do Calendário Básico da Criança na Bahia, 2013 - 2021. 
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Cobertura Vacinal da Imunização contra COVID-19. Bahia, 2021-2022.

Fonte: https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao, em 03/08/2022 
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Cobertura Vacinal da Imunização contra COVID-19 em Crianças 3-4 anos. 

Bahia,-2022.

Fonte: https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao, em 04/08/2022 
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Cobertura Vacinal da Imunização contra COVID-19 em Crianças 5-11 anos. 

Bahia,-2022.

Fonte: https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao, em 04/08/2022 
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Doses em Atraso na Vacinação contra COVID-19. Bahia, 2021-2022.

D1 1.085.599

D2 738.921

1ºREF 3.447.838

2ºREF 2.017.426

Total 7.289.784

Fonte: https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao, em 02/08/2022 

https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao


Coberturas Vacinais das Campanhas de Influenza na Bahia, 2015-2022.

60 municípios
com CV < 50%

SISTEMA DE REGISTRO DISPONÍVEL ATÉ 30/09/2022
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CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

Fonte: www.gov.br/saude



Continuação calendário vacinal da criança

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao



Fonte:www.gov.br/saude



OBJETIVOS:

Reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, oportunizar o

acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e

homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir

para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

▪Período de: 08/08/2022 a 09 de Setembro de 2022.

▪Dia “D” de divulgação e mobilização nacional: 20 de Agosto de 2022.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA
POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 



CAMPANHA NACIONAL CONTRA
POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 

PÚBLICO ALVO:

São as crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias, além de crianças e adolescentes menores

de 15 anos de idade

META:

Vacinar, no mínimo, 95% das crianças de um a menores de cinco anos de idade (804.949) contra a

poliomielite e realizar a campanha de multivacinação nas 27 unidades da Federação (UF).



▪ Com a realização destas campanhas de vacinação, o Brasil reafirma o compromisso

internacional assumido de manter o País livre da poliomielite e de manter a situação

vacinal da população alvo em dia.

▪ A comunicação social e mobilização da população são fundamentais para que se

obtenha uma maior adesão a estas estratégias.

▪ O engajamento e atuação dos gestores das três esferas do Sistema Único de

Saúde (SUS), bem como dos profissionais de saúde na organização das ações é

primordial para o sucesso das campanhas.

APRESENTAÇÃO



MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA DIMINUIR O RISCO DO 

CORONAVÍRUS

▪Destaca-se a necessidade de vacinar o maior número possível de

crianças e adolescentes, adotando-se todas as medidas de proteção

amplamente divulgadas, para diminuir o risco de contágio da Covid-19

tanto entre os trabalhadores da saúde como na população em geral.

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E A PANDEMIA DA COVID-19



▪ Realizar a higiene das mãos com frequência, conforme descrito em

"Meus 5 momentos para a higiene das mãos": i) Antes de tocar o

paciente; ii) Antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico;

iii) Após a exposição a fluidos corporais; iv) Após tocar o paciente, e v)

Após tocar em áreas próximas ao paciente;

▪ Limpar o celular de forma adequada e não usar o celular durante o

atendimento aos usuários;

▪ Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer ao

trabalho e deve procurar atenção médica;

▪ Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o

funcionamento da cadeia fria: comunicar às instâncias superiores

sempre de acordo com o fluxo pré-determinado pelo PNI.

RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES



RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de

Saúde, repassados pelo Ministério da Saúde aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios, referentes as campanhas, serão organizados e

transferidos fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta

corrente específica e única e mantidos em instituições oficiais federais

conforme dispõe a Portaria n. 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que

versa sobre as regras sobre o financiamento e a transferência dos

recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do

Sistema Único de Saúde

CAMPANHA NACIONAL CONTRA
POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 



VACINAS DISPONIBILIZADAS NAS CAMPANHAS DE 2022:

As vacinas utilizadas nestas campanhas de vacinação são as mesmas

disponibilizadas na rotina dos serviços de vacinação. Desta forma, recomenda-se

utilizar as normas já estabelecidas pelo PNI.

CONSERVAÇÃO E VALIDADE DAS VACINAS:

As vacinas disponibilizadas nas Campanhas devem ser conservadas pela instância

local, rigorosamente, à temperatura entre +2ºC e +8ºC. Com relação à validade,

após abertura do frasco, esta pode variar de laboratório para laboratório. Os prazos

para utilização das vacinas devem ser adotados nos postos fixos e volantes.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA
POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 



AVISO IMPORTANTE

As vacinas COVID-19 poderão ser administradas de maneira

simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do

Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de três

anos de idade.



GRUPO ALVO: Crianças menores de 5 anos de idade, sendo:

▪ Seletiva com VIP para menores de um ano e

▪ Indiscriminada com VOP (desde que já tenham recebido as TRÊS DOSES de VIP do

esquema básico), para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE



Alerta-se para evitar o contato da bisnaga conta-gotas com a boca da criança, impedindo a 

contaminação no ato da vacinação.





REGISTRO NOMINAL:

Quando se tratar da estratégia rotina em crianças menores de 5 anos, considerando a

situação vacinal encontrada.

Serão utilizados os seguintes sistemas:

▪ e-SUS APS- nas unidades de atenção primária à saúde, para atualização da situação

vacinal da criança;

▪ SIPNI (Web ou Desktop)- nas unidades de saúde que NÃO são integrantes da atenção

primária, como: Maternidades, CRIE, clínicas especializadas, clínicas privadas, entre

outras, ou seja, aquelas unidades que não fazem parte da estratégia da atenção

primária;

▪ SISTEMAS PRÓPRIOS para as unidades de saúde e municípios que os utilizam,

conforme RDC Anvisa n.º 197/2017.

REGISTRO DOS DADOS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE



REGISTRO CONSOLIDADO:

Quando se tratar de qualquer dose de VOP ou VIP (em crianças de um a quatro anos 11

meses e 29 dias) deverá ser utilizado o seguinte sistema: NOVO SIPNI módulo

campanha para todas as doses de vacina contra poliomielite aplicadas em crianças de 1

a menores de 5 anos de idade no período da campanha.

Atenção! Toda dose de vacina do esquema de rotina precisa ser registrada no sistema

nominal de dose aplicada.

REGISTRO DOS DADOS DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE







▪ Em doenças febris agudas, moderadas ou graves, recomenda-se adiar

a vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à

vacina as manifestações da doença.

PRECAUÇÕES GERAIS



PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES- VOP



PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES- VOP



▪ Pessoas com imunodeficiência humoral ou mediada por células,

neoplasias, uso de terapia imunossupressora;

▪ Comunicantes de pessoas com imunodeficiência humoral ou mediada por

células, neoplasias, uso de terapia imunossupressora;

▪ Pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e seus

comunicantes;

▪ História de alergia tipo anafilática a antibióticos contidos na vacina

(neomicina, polimixina e estreptomicina);

▪ História de pólio vacinal associada à dose anterior.

CONTRAINDICAÇÕES



▪ Apesar de raro, o principal evento adverso grave relacionado à VOP é a paralisia pós-

vacinal.

▪ Em raras ocasiões, particularmente em crianças imunodeficientes, tem sido relatada à

ocorrência de meningite asséptica e encefalite após à administração da VOP. Todos

esses casos devem ser notificados e investigados.

EVENTO ADVERSO PÓS- VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE



▪ Os EAPV graves deverão ser NOTIFICADOS dentro das primeiras 24 horas de sua

ocorrência, seguindo o fluxo determinado pelo PNI.

▪ Toda suspeita de evento adverso grave deve ser imediatamente comunicada à

CGPNI. Não é necessário estabelecer a causalidade para se notificar um evento

adverso pós-vacinação

EVENTOS ADVERSOS PÓS- VACINAÇÃO VEAPV



GRUPO ALVO:

▪Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

▪Serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do

adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades

imunopreveníveis, assim como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINAÇÃO



Pneumocócica 

10 valente 

(conjugada) 













Meningocócica 

ACWY 

(Conjugada)





PRECAUÇÕES SRC



PRECAUÇÕES SRC



AVISO IMPORTANTE

A vacina tríplice viral ou tetra viral não deve ser administrada

simultaneamente com a vacina febre amarela, em crianças

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 ( mínimo 15 dias).



IMPORTANTE!

CONTRAINDICAÇÃO VIP:

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

CONTRAINDICAÇÃO SRC:

▪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.



IMPORTANTE!

CONTRAINDICAÇÃO GERAL:

▪ 1. Para qualquer vacina: anafilaxia (alergia grave) a qualquer um dos componentes

de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma.

▪2. Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados:

imunodepressão e gravidez.



▪ Os EAPV graves deverão ser NOTIFICADOS dentro das primeiras 24 horas de sua

ocorrência, seguindo o fluxo determinado pelo PNI.

▪ Toda suspeita de evento adverso grave deve ser imediatamente comunicada à

CGPNI. Não é necessário estabelecer a causalidade para se notificar um evento

adverso pós-vacinação

EVENTOS ADVERSOS PÓS- VACINAÇÃO VEAPV



REGISTRO NOMINAL:

Quando se tratar da estratégia Rotina, considerando a situação vacinal encontrada.

Serão utilizados os seguintes sistemas:

▪ e-SUS APS- nas unidades de atenção primária à saúde, para atualização da situação

vacinal da criança;

▪ SIPNI (Web ou Desktop)- nas unidades de saúde que NÃO são integrantes da atenção

primária, como: CRIE;

▪ SISTEMAS PRÓPRIOS para as unidades de saúde e municípios que os utilizam,

conforme RDC Anvisa n.º 197/2017.

REGISTRO DOS DADOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO



RESÍDUOS GERADOS NAS CAMPANHAS:

▪ Nos Postos móveis ou de instalação temporária, recomenda-se que as doses

remanescentes das bisnagas abertas não sejam utilizadas.

▪Ao final da jornada de trabalho, as bisnagas abertas da vacina poliomielite devem ser

devolvidas à unidade de saúde de referência.

▪Devem ser acondicionadas em recipientes rígidos, resistentes a perfurações, ruptura,

vazamento, com tampa e devidamente identificadas, de forma a garantir o transporte

seguro;

▪É de responsabilidade do serviço de saúde o tratamento, conforme RDC n° 222, de 28

de março de 2018 e o destino final dos resíduos gerados pelas atividades de vacinação

e de acordo com a Resolução Conama n.º 358, de 29 de abril de 2005.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA
POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 



AGRADECEMOS A TODOS!!


