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76,13%
89,32%

2016

87,85%

85,25%
90,38%
88,46%
87,10%
77,07%
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72,47%
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VACINA
PENTAVALENTE*
(tétano, difteria, coqueluche, 
hepatite B e Haemophilus 
infl uenza e tipo B)
POLIOMIELITE (VIP)*
PNEUMOCÓCICA 10*
ROTAVÍRUS*
MENINGOCÓCICA C*
FEBRE AMARELA*
TRÍPLICE VIRAL **
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Só Tríplice Viral já atingiu meta
Coberturas 
apresentam queda e 
aplicação de vacinas 
é questionada, o que 
deixa setor da saúde 
em alerta
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Não é de hoje que o 
descuido com a va-
cinação deixa o setor 

da saúde em alerta, inclusive 
pela possibilidade de retorno 
de doenças que estavam er-
radicadas. Será que isso tem 
sentido? Nos primeiros 12 
meses de vida,  o Calendário 
Nacional de Vacinação prevê 
a primeira dose de algumas 
vacinas, entre elas Penta-
valente, Poliomielite (VIP), 
Pneumocócica 10, Rotavírus, 
Meningocócica C, Febre Ama-
rela e Tríplice Viral. A 13ª 
Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) avalia as cober-
turas dos menores de um ano 
através do Portal BI da Secre-
taria da Saúde do Estado. Em 
2019, conforme levantamen-
to, apenas a vacina Tríplice 
Viral ultrapassou a meta de 
cobertura de 95%, alcançando 
99,07%. O percentual tem por 
base os dados do primeiro 
semestre de 2019, conforme 
apontam as coordenadoras 
regionais da 13ª CRS, Jaqueli-
ne Müller e Marlene Webber 
Andriolo.

Para as demais vacinas, a 
meta não vem sendo alcança-
da. A última vez que os 95% 

foram atingidos ou superados 
foi em 2015 para a Pentavalen-
te, Rotavírus e Meningocócica 
C (confi ra no quadro). As co-
berturas apresentam queda e 
vêm sendo questionadas.  En-
tre as causas estão as fake news, 
o que desmotiva os pais para 
vacinar. Também, quando a 
doença não está em evidência 
reduz a procura pela vacina. 
“Em épocas de campanha é 
assustadora a forma rápida 
com que se espalham algu-
mas notícias falsas”, reflete 
Marlene. 

Outro motivo que pode 
contribuir para a queda dos 
índices é o sistema de remoto 
para online, mudança que 
gerou perdas de informa-
ção. Mesmo com a alteração 
do sistema, as profi ssionais 
afi rmam que está abaixo da 
meta. “Da febre amarela, que 
a meta é 100%, estamos mais 
abaixo ainda”, lamentam. O 
pedido é que os pais fi quem 
atentos às cadernetas de vaci-
nação e em caso de doses em 
aberto, procurem as unidades 
de saúde para colocá-las em 
dia.

SEM IMPACTO
Jaqueline e Marlene expli-

cam que os demais públicos 
não são contabilizados nas 
metas de campanhas. Abre-
se para evitar perda de doses 
e para que não vençam, além 
de diminuir a circulação viral, 
“pois quanto mais pessoas 
estiverem protegidas, menos 
circulação de vírus”, avalia 
Jaqueline. Assim, abrir para 
toda a população não impacta 

2019***

88,87%

89,33%
92,85%
92,02%
93,68%
83,64%
99,07%

Observação: Para o calendário das vacinas acima a meta é de 95%, exceto para a febre amarela, que tem 
como meta 100%, e a dose é única.
*Crianças menores de um ano;
**Crianças de um ano;
***Percentual com base no primeiro semestre de 2019.
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VACINA
Infl uenza

POR CIDADE
Santa Cruz
Vera Cruz
Vale do Sol

2019*
82,3%

82,2%
81,67%
84,01%

*Percentual dos grupos prioritários alcançado até o dia 23 de agosto de 2019
** Grupos prioritários: crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, idosos, professores e pes-
soas com comorbidades. 

na meta da campanha.
O RETORNO
A baixa cobertura vacinal 

aumenta o número de pessoas 
suscetíveis. O vírus, não estan-
do erradicado, pode retornar. 
A exemplo do sarampo. “O 
Brasil chegou a receber certi-
fi cado de eliminação e perdeu 
porque tem vírus circulando”, 
alerta Jaqueline. Onze estados 

estão com surto e, em 90 dias, 
mais de 200 casos ocorreram 
em crianças menores de um 
ano. Desde o fim da sema-
na passada, o Ministério da 
Saúde liberou para que todas 
crianças entre seis e 11 meses 
façam a vacina. A dose deverá 
ser repetida aos 12 meses. A 
orientação é que os pais que 
tenham crianças nestas faixas 

etárias procurem as unidades 
de saúde e  as imunizem. 

MULTIVACINAÇÃO
A campanha de multivaci-

nação é um chamamento para 
os pais levarem seus filhos 
para fazer uma avaliação da 
caderneta. O dia D, nas campa-
nhas, também é oportunidade 
para os pais que trabalham 
poderem levar seus fi lhos. 

A meta de cobertura da Campanha contra a Infl uenza não vinha sendo atingida até 
2016, quando o percentual era de 80%. Porém, em 2016, com a grande procura de-
vido aos inúmeros casos e óbitos, houve incremento. No ano seguinte o percentual 
foi para 90%. Desde então, a 13ª não atingiu mais a meta, conforme os dados:


