NOTA TÉCNICA Nº 17/2022-SESA/SSVS/GEVS/PEI

Vitória, 02 de junho de 2022.

No Espírito Santo as campanhas tiveram início em 23 de março de 2022. No entanto, até o dia
01 de junho de 2022, as coberturas vacinais ainda estão baixas e heterogêneas, o que pode levar a formação
de bolsões de pessoas não vacinadas contra o sarampo e a influenza, favorecendo o aparecimento da
doença e suas complicações, em especial nos grupos de maior risco.
De acordo com os dados da Campanha registrados no Sistema de Informação Vacina e Confia,
até o dia 01/06/2022, do total de crianças que devem ser vacinadas no Espírito Santo para o sarampo
(253.097), foram vacinadas 33,04% (83.623) desse público alvo.
Para influenza, do total de pessoas a serem vacinadas (1.060.670), foram vacinadas 46,71%.
Dentre os grupos de maior relevância e com as mais baixas coberuras estão, os professores com cobertura
de 10,19% (5.216), puérperas com 11,53% (764), gestantes com 21,71% (8.754), indígenas com 26,35%
(1.236), e crianças com 36,07% (91.296), sendo que a meta de 90% ainda não foi alcançada para nenhum
dos grupos prioritários.
Diante deste cenário, orientamos a munutenção e ampliação de esforços para desenvolver
estratégias de visem melhorar o desempenho da vacinação da população-alvo da campanha, na perspectiva
de alcançar as metas preconizadas de coberturas vacinais prorrogando assim o período da Campanha até
30/07/2022.
Ainda, é importante o acompanhamento diário dos dados na campanha no propósito de
intervir oportunamente no progresso das coberturas ou na correção de possíveis erros de registros no
sistema de informação Vacina e Confia.
Para informações adicionais, este corpo técnico se coloca à disposição e pode ser contactado
através dos telefones (27) 36368424, (27) 36368425 ou email: imunizacao@saude.es.gov.br.
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A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e a influenza objetiva a vacinação dos grupos
prioritários previamente definidos, buscando garantir o alcance da meta de cobertura vacinal de pelo
menos 95% e 90% desses grupos respectivamente.
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Orientações técnico-operacionais sobre a prorrogação das
campanhas contra o sarampo e influenza.
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