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Resultado dos trabalhos desenvolvidos em todos os municípios pelas equipes de saúde
SUS/Bahia - 2014
Durante as etapas de estruturação e realização das Campanhas de Vacinação e
das demais ações de imunização em 2014, demonstramos a nossa capacidade
de trabalharmos de forma compartilhada, para assegurarmos vacina segura à
população. Os resultados alcançados, são reflexos da parceria entre os trabalhos de todos os profissionais da rede SUS e a adesão de grande parte da sociedade baiana.

Campanha de Vacinação contra Influenza para grupos Prioritários
A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no SUS, teve início no dia 22 de abril, tendo como meta 80% da população de
2.917.776 pessoas com maior risco de complicações graves da Influenza. Durante o período da campanha foram aplicadas, 2.389.425
doses da vacina Influenza em crianças, gestantes, trabalhadores de saúde, puérperas, indígenas e idosos.
Dados registrados no DATASUS/MS, mostram que alcançamos a meta esperada em todos os grupos prioritários para a vacinação
81,89% de cobertura vacinal no total dos grupos prioritários e que, 290 dos 417 municípios alcançaram a meta prevista de vacinar 80%
da população alvo, representando 69,54% de homogeneidade.
Resultados da vacinação por grupo prioritário na
Campanha contra Influenza - 2014

Grupos

Meta

Doses

Cob%

Crianças

965.456

784.627

81,27

Gestantes

157.537

126.293

80,17

T. Saúde

275.455

248.510

90,22

Puérperas

25.875

27.792

107,41

Indígenas

29.522

25.635

86,83

Idosos

1.463.931

1.176.568

80,37

Total

2.917.776

2.389.425

81,89

Fonte.: http://pni.datasus.gov.br

Fonte.: http://pni.datasus.gov.br

Campanha Nacional contra Poliomielite e Campanha de Seguimento contra o Sarampo
Nesta 35ª Campanha contra Poliomielite, realizada em Na Campanha Nacional de Seguimento contra o Sarampo, realizada no mesnovembro de 2014, com objetivo de manter elevadas mo período que a Poliomielite, até o dia 07/01/2015, apresentamos o registro
e homogêneas coberturas vacinais em todos os municí- dos seguintes resultados:
pios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem
da poliomielite no país e ainda empenhamos esforços
Foram aplicadas
para resgatar os menores de cinco anos ainda não vaci596.657 doses
nados contra o sarampo a rubéola, visando garantir a
Meta: 860.366
manutenção do estado de eliminação destas doenças
Crianças de 1 a 4
no país, por meio de estratégia de vacinação contra o
anos de idade.
sarampo.
Na ação de bloqueio vacinal contra o sarampo, realizaCobertura vacinal de 69,35%
da no período de 24 de fevereiro a junho de 2014, com
a vacina tríplice viral (SCR) em crianças de 1 ano a
Dos 417 municípios
menores de 5 anos, foram incluídos os 16 municípios
166, alcançaram 95%
da 1ª Regional de Saúde e ainda o município de Porto
ou mais, de cobertura
Seguro na 8ª Regional de Saúde. Nestes 17 municípios
vacinal, representanforam vacinadas 225.507 crianças nesta faixa etária o
do 39,81% de homoque corresponde 93,58%, de cobertura vacinal. Destes,
geneidade. 251 apre9 municípios atingiram a meta de 95% (Candeias, Masentam
cobertura
ta de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do
abaixo da meta.
Conde, São Sebastião do Passé, Vera Cruz, Porto Seguro e Camaçari), permitindo uma homogeneidade de
cobertura igual a 52,94%.
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Numa visão geral dos resultados na Campanha contra Poliomielite, até o momento registramos os seguintes resultados:
Faixa etária

Meta

Doses

Cob%

Homog.%

>=6m a 11m29d

105.090

113.291

107,80

73,86

1 ano

209.979

180.206

85,82

51,56

2 anos

212.853

188.138

88,39

36,69

3 anos

216.335

188.329

87,05

39,57

4 anos

221.199

192.963

87,24

38,13

Total

965.456

862.927

89,38

53,96

Dos 417 municípios, 195 estão com cobertura abaixo da meta
preconizada, de vacinar 95% da população alvo. 225 atingiram
cobertura maior ou igual a 95%, o que representa um percentual de homogeneidade igual a 53,96%.
Considerando ao dificuldades operacionais em algumas regiões, a Coordenação Geral do Programa nacional de Imunizações, manterá a entrada de dados no site disponível para ambas as Campanhas até o dia 09 de janeiro de 2015.

Introdução de no vas vacinas no Calendário Nacional de Vacinação em 2014
VACINA HPV - (Papiloma Vírus Humano - meninas de 11 a 13 anos e a partir de 2015 meninas de 09 a 11 anos
A vacinação contra o HPV (Papiloma Vírus Humano), para meninas de 11 a 13 anos foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação como rotina a partir de março de 2014, com meta a vacinar 379.528 meninas nesta faixa etária.
Segundo registro de dados do Programa Nacional de Imunizações até o dia 06 de janeiro de 2015, mostram que:
Aplicação da DOSE 1 - Março de 2014
 361.969 meninas de 11 a 13 anos foram vacinadas, representando 95,37% ;
 Dos 417 municípios, 226 alcançaram cobertura vacinal maior ou igual a 80% ,o que representa 54,19% de homogeneidade;
 156 municípios enviaram dados pelo SIPNI/Transmissor, garantindo o registro individualizado.
Aplicação da DOSE 2 - Setembro de 2014





137.650 doses foram aplicadas, representando 36,13% da meta preconizada de vacinar 80% da população;
405 municípios apresentam cobertura abaixo da meta esperada (97%);
78 municípios não apresentam registro de doses;
127 municípios enviaram dados pelo SIPNI/Transmissor, garantindo o registro individualizado.

VACINA HEPATITE A (inativada) - crianças a partir de 12 meses até menores de 2 anos
Com a sua introdução no Calendário de Vacinação a partir de agosto de 2014, com meta a vacinar de 209.979 crianças, segundo registro
no DATASUS/MS, até o mês de novembro de 2014, apresentamos 114.668 doses aplicadas com cobertura de 54,60%.
VACINA dTpa PARA GESTANTES
Para o mês de novembro/2014 (mês de implantação), tivemos como meta, vacinar 3/12 avos da população alvo do estado acrescido de
um percentual para incremento - 55.000 gestantes, para os próximos meses (dezembro/2014 e subsequentes), será esperado vacinar, 1/12
avos da população alvo do estado acrescido de um percentual para incremento - 19.000 gestantes.
Até o momento verificamos que: no período de outubro a dezembro de 2014, foram aplicadas 40.596 doses da vacina dTpa em gestantes
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