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A Sua Senhoria o Senhor
MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA
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Senhor Presidente,

 

1. A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) informa que na Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite e o contra o Sarampo que está em curso, tendo data para encerramento dia 31 de
agosto, até 27/08/2018, foram vacinadas 7,7 milhões (68,96%) de crianças contra a poliomielite e 7,7 milhões
(69,06%) de crianças contra o sarampo.
2. Ao avaliar os resultados por Unidade Federada (UF), verifica-se que apenas a Unidade
Federada do Amapá atingiu a meta de 95% de cobertura para as vacinas contra a poliomielite e o sarampo.
Os dados referentes às capitais apontam que somente os municípios de Porto Velho e Macapá alcançaram a
cobertura de 95% e que 4.582 municípios ainda não haviam atingido a meta de cobertura para as vacinas
poliomielite e tríplice viral, sendo que 218 municípios apresentam Cobertura vacinal abaixo de 50% para as
duas vacinas. 
3. Diante dos dados apresentados referentes ao desempenho da campanha e considerando a
situação epidemiológica do sarampo e o processo de erradicação da poliomielite, esta Secretaria identifica a
necessidade da realização de um segundo dia “D” de mobilização e divulgação social para aquelas Unidades
Federadas (UF) e municípios que não alcancem a meta mínima de 95% de cobertura vacinal até o dia
31/08/2018 . Desta forma, propõe-se que o referido evento ocorra no dia 01 de setembro de 2018. 
4. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todos os países implementem
imediatamente medidas amplas e adequadas ao contexto para impedir uma maior disseminação do sarampo,
pois o vírus causador dessa doença é extremamente contagioso, transmitindo-se facilmente entre indivíduos
suscetíveis, como tem sido observado nos surtos da doença nos estados de Roraima e Amazonas. 
5. No Brasil, depois do sarampo ter sido eliminado em 2016, já foram confirmados 1.428 casos,
em oito estados, com a ocorrência de sete óbitos em crianças até cinco anos. O Brasil já está com a
transmissão da doença no território nacional há mais de 90 dias, o que coloca toda a região das Américas em
risco de perder a Certificação da Eliminação do Sarampo.
6. Diante deste cenário, é fundamental que as UF e seus municípios envidem esforços a fim de
aproveitarem esta nova oportunidade, no sentido de alcançarem as metas estabelecidas e proteger a
população alvo da campanha.  Ainda se faz necessário naqueles municípios que estão com coberturas muito
baixas, o desenvolvimento de outras estratégias como busca ativa de crianças em escolas e nas residências,
além de flexibilização do horário de funcionamento de salas de vacinas em locais estratégicos desses
municípios. O Ministério da Saúde conta com o apoio dos Senhores Secretários para a ampla divulgação das
ações. 

Ofício 3160 (5424329)         SEI 25000.149905/2018-45 / pg. 1



7. Neste contexto, ainda é necessário que os municípios priorizem o registro dos dados da
Campanha de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite diariamente no site http://sipni.datasus.gov.br,
considerando que o monitoramento oportuno é de vital importância para o acompanhamento do atingimento da
meta estabelecida.
8. Certo de contar com o imprescindível apoio de Vossa Senhoria, registra-se que para
informações adicionais, favor contatar o corpo técnico da Coordenação Geral do Programa Nacional de
Imunizações pelo telefone (61) 3315-3874.      

 
 
Atenciosamente,
 

Osnei Okumoto
Secretário

Secretaria de Vigilância em Saúde

Documento assinado eletronicamente por Osnei Okumoto, Secretário(a)
de Vigilância em Saúde, em 28/08/2018, às 15:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5424329 e o código CRC BBADB45D.
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