
 

 

 
INFORMAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE 
DE VACINAS  NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atualizado em 12/11/19 
 

O Programa Estadual de Imunização está nesse momento com desabastecimento 

da vacina DTP (difteria, tétano, coqueluche) desde o mês de agosto/2019. Essa vacina é 

utilizada para crianças nas doses de reforços aos 15 meses e 4 a 6 anos. 

Outra vacina que também tivemos desabastecimento é a pentavalente (difteria, 

tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilo b), utilizada para crianças aos 2, 4 e 6 meses. 

Recentemente fomos abastecidos no mês de outubro/2019 com quantitativo ainda 

insuficiente para atendimento de todas as crianças que aguardavam a vacinação. 

Aguardamos o envio de vacinas pelo Ministério da Saúde que é responsável pela 

aquisição e distribuição aos estados, normativas técnicas, definição de estratégias e 

consolidações de doses aplicadas no plano nacional. As vacinas são remetidas pelo 

Programa Nacional de Imunizações/Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da 

Saúde (PNI/SVS/MS) ao estado de São Paulo por meio de uma cota mensal. A falta 

temporária de algumas vacinas tem sido informada pelo Ministério da Saúde por meio de 

Notas Informativas mensais. 

O governo estadual é responsável pela distribuição de vacinas aos municípios, 

aquisição e distribuição de insumos, elaboração de normativas técnicas e definição de 

estratégias regionais. 

Os municípios distribuem as vacinas para suas respectivas unidades de saúde e 

são responsáveis pela ação de vacinação. 

 Abaixo informamos a situação de abastecimento das vacinas que tiveram alguma 

descontinuidade no fornecimento do Ministério da Saúde ao estado de São Paulo, no ano 

de 2019, sendo: 

 
 Período: Jan – Out/2019 
 

Vacina Data do último 
recebimento 

Quantidade 
recebida 

 
Estoque* 

Quantidade 
solicitada em 

10 meses 

Quantidade 
recebida em 

10 meses 
Pentavalente Outubro/2019 359.944 0 1.603.700 685.148 
DTP Julho/2019 96.220 0 1.145.470 441.320 
 Fonte: Divisão de Imunização/CVE/CCD/SESSP 

*Todo o estoque recebido foi distribuído aos municípios 
 
 
 

São Paulo, 12 de novembro de 2019 
Divisão de Imunização/CVE/CCD/SESSP 

 


