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Título: Cobertura vacinal infantil antes e durante a pandemia da COVID-19 no 

município de São Paulo 

 

RESUMO:  

Introdução: Desde 2016, as coberturas vacinais infantis caíram em todo o 

mundo e houve o ressurgimento do sarampo, o que evidenciou desafios 

inerentes aos programas de imunizações. Desde março de 2020, o Brasil 

enfrenta a pandemia do Sars-CoV-2, que modificou intensamente o modo de 

viver da população e também do uso aos serviços de saúde. A hipótese do 

presente estudo é de que as coberturas vacinais, mais especificamente a 

vacinação na idade recomendada, foram afetadas por essa nova realidade 

sanitária.  

Objetivos: Descrever a cobertura vacinal, tanto do esquema completo quanto 

de vacinas específicas, com foco na vacinação na idade recomendada, antes e 

durante a pandemia de COVID-19, em crianças aos 7 e aos 16 meses de idade 

no município de São Paulo. 

Métodos: As informações de situação vacinal de crianças nascidas entre 2016 

e 2020 serão coletadas no Sistema SIGA do município de São Paulo. Serão 

analisadas as coberturas de vacinas por doses recebidas e se elas foram 

administradas na idade recomendada, de acordo com as orientações do 

Programa Nacional de Imunizações. As coberturas vacinais serão apresentadas 

para o município e para os 96 distritos administrativos. Serão avaliadas também 

o número de doses de vacinas aplicadas mensalmente durante os meses de 

março e julho de 2019 e 2020. 

Resultados esperados: Espera-se deste trabalho dados acurados sobre a 

situação vacinal antes e durante a pandemia de COVID-19, de forma que se 

possa contribuir ao programa de imunização na identificação de estratégias para 

aumentar as coberturas vacinais e reduzir o atraso vacinal. 
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