
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 40/2019/SVS/MS                                        

Brasília, 29 de maio de 2019.
  

Aos (as) Secretários (as) Estaduais da Saúde

 

 

Assunto: Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da
Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente e Vacinação contra o
Sarampo e Febre amarela.

 

Senhor Secretário,

 

1. O Ministério da Saúde informa sobre a realização da Campanha
Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da
Criança e do Adolescente, no período de 05 a 23 de agosto de 2019, sendo 17
de agosto, o dia de mobilização nacional.

2. A multivacinação é a estratégia que a Coordenação-Geral do
Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) vem adotando com a finalidade de
atualizar a situação vacinal da população de crianças até nove anos e
adolescentes de 10 a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29
dias).

3. Nesta estratégia são oferecidas à população alvo as vacinas da
rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços
de saúde. Nessas campanhas são administradas vacinas de forma SELETIVA, a
fim de possibilitar a atualização da Caderneta de Vacinação.

4. Neste ano a estratégia para a mobilização da população e vacinação,
incluirá faixas etárias diferenciadas e alguns Estados específicos para a
administração das vacinas febre amarela e sarampo em virtude da situação
epidemiológica das duas doenças no país, a saber:

Vacinar a população de 15 anos a 29 anos de idade contra o sarampo, de
forma SELETIVA, nos estados do Amazonas, Roraima e Pará;

Vacinar a população de 15 anos de idade e mais contra a febre amarela, de
forma seletiva, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

5. Independente da intensificação vacinal para sarampo e febre
amarela, nesses Estados, os demais Estados do país, devem também atualizar
a Caderneta de Vacinação de forma seletiva para estas vacinas e público alvo
da Campanha Nacional de Multivacinação. 
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6. Como é do seu conhecimento, o sucesso dessa vacinação depende
do envolvimento das três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS),
contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e
Secretarias Municipais de Saúde (SMS), para que haja uma adequada
operacionalização das ações de vacinação (aquisição de seringas e agulhas,
mobilização de recursos de humanos, de grupos específicos, entre outros) para
o alcance das metas em um curto período de tempo.

7. Neste sentido, a atuação dos gestores das três esferas de governo,
bem como dos profissionais de saúde é de suma relevância na organização das
ações da Campanha de Multivacinação, considerando a importância da
estratégia para o resgate de não vacinados.

8. Solicita-se, portanto, gestão de Vossa Senhoria para divulgar essa
campanha, assim como, a importância da vacinação e atualização da situação
vacinal.

9. Certos de contar com seu imprescindível apoio e para informações
adicionais, favor contatar a Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações - CGPNI, pelo telefone (61) 3315-3874.

 

Atenciosamente,

 

Wanderson Kleber de Oliveira
Secretário de Vigilância em Saúde

Documento assinado eletronicamente por Wanderson Kleber de Oliveira,
Secretário(a) de Vigilância em Saúde, em 30/05/2019, às 14:27,
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 9488063 e o código CRC 84A094AA.

Referência: Processo nº 25000.088845/2019-68 SEI nº 9488063
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