
Nota Informativa

A vacinação contra o Sarampo foi iniciada em 04 de abril de
2022 com distribuição total de 404.960  doses da vacina do
laboratório Fiocruz e Serum Índia aos 223 municípios até o dia
02 de junho corresponde a 100% dos Grupos Prioritários
(Trabalhador da Saúde e Crianças de 6 meses a menores de 5
anos) juntamente com cota extra.

https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_SARAMPO/DEMAS_SARAMPO.html
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Crianças

56,59% das crianças receberam a dose da
vacina contra o Sarampo no Estado da

Paraíba, no total de 144.512 doses aplicadas. 

366.813 pessoas

População Alvo

255.360 pessoas

População Alvo Criança

188.333 doses 

Total Aplicado

144.512 doses 

Total Aplicado Crianças

Até o momento o Estado da Paraíba encontra-se com total
geral de doses aplicadas de 188.333 doses de acordo com o
painel de vacinação do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que
do total de doses aplicadas, 144.512 doses foram no público de
crianças (56,59%), 38.131 doses em Trabalhadores da Saúde e
5.690 doses em adolescente e adultos. (Dados de 08/06/2022
às 08:00 horas). 

56,5%

Os trabalhadores da saúde são vacinados de forma seletiva,
isto é, a vacinação desse grupo será atualizada de acordo com
a situação encontrada. A estimativa de trabalhadores da
saúde na Paraíba é de 111.453 pessoas.

A meta mínima a ser alcançada
para vacinação deverá ser de pelo
menos 95% em crianças de seis
meses a menores de cinco anos (4 
 anos 11 meses e 29 dias),
preconizado pelo Programa
Nacionalde Imunizações.

Vale ressaltar que dos 223 municípios, 01 não informou
nenhuma dose no público de crianças (São José do Brejo do
Cruz) e 01 não registrou doses no público de trabalhador da
saúde (Coxixola). Salientamos ainda ao observarmos as
coberturas vacinais (CV) por município, que apresentam de
modo geral, uma baixa adesão dos grupos alvos. Sendo que,
dos 223 municípios, 49 a CV encontra-se abaixo de 50%, 135
municípios com CV entre 50% e < 95% e 39 municípios
apresentaram cobertura ≥ 95%, meta preconizada pelo
Ministério da Saúde.


