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INFLUENZA

• A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de

elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se

disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar

pandemias.

• Causada por diferentes vírus, dentre eles o A (H1N1 pdm09 e H3N2) e B;

• O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento

sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações

climáticas mais frias.

• Dependendo da virulência dos vírus circulantes, o número de hospitalizações

e mortes aumenta substancialmente, não apenas por infecção primária, mas

também pelas infecções secundárias por bactérias.



• A transmissão ocorre principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas

respiratórias produzidas por tosse, espirros ou fala de uma pessoa infectada para uma

pessoa suscetível;

• Transmissão por aerossol;

• Pode ainda ocorrer através do contato direto ou indireto com as secreções

respiratórias, ao tocar superfícies contaminadas com o vírus da gripe e, em seguida,

tocar olhos nariz ou boca;

• Em ambiente fechados ou semifechados, como: domicílio, creches, escolas,

instituições de longa permanência, podem ser observados surtos e alta

transmissibilidade, dependendo não apenas da infectividade do vírus, mas também do

número e intensidade do contato entre pessoas.

Transmissão



• A doença tem início, em geral, com febre alta, seguida de dor muscular, dor de

garganta, dor de cabeça, coriza e tosse.

• A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias.

• Os sintomas respiratórios como a tosse e outros tornam-se mais evidentes com

a progressão da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias após o

desaparecimento da febre.

• Alguns casos apresentam complicações graves, como pneumonia, necessitando

de internação hospitalar.

Sintomatologia



PERÍODO

04 de ABRIL a 03 de JUNHO de 2022

A campanha de vacinação contra a influenza coincidirá com a realização da vacinação contra a Covid-19. Assim, é

importante que seja priorizada a administração da vacina Covid-19, para as crianças de cinco a 11 anos de idade

contempladas nos grupos prioritários para a influenza e que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19. Nestas

situações, deve-se agendar a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias entre as vacinas. Para

pessoas a partir de 12 anos, não há necessidade de intervalo da Covid-19 com quaisquer outras vacinas do

calendário.



Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade

decorrentes das infecções pelo vírus da INFLUENZA, na

população alvo para a vacinação.

OBJETIVOS DA CAMPANHA

* Para pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, privados de liberdade,

funcionários do sistema prisional, professores e forças de segurança e salvamento, serão

disponibilizados os dados de doses aplicadas no período da campanha, considerando a

indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos.

META: VACINAR 90% DA POPULAÇÃO DE CADA GRUPO PRIORITÁRIO*



Cobertura Vacinal por UF, Brasil, 2021



Grupos prioritários a 
serem vacinados e 

recomendações



INFORMES – CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A 

INFLUENZA

1ª etapa na Bahia



1ª FASE DA CAMPANHA
(04/04 a 30/04)

Idosos com 60 anos e mais 

Trabalhadores da saúde

População Indígena



Indivíduos com 60 anos ou mais de idade 
deverão receber a vacina Influenza. 



Todos os trabalhadores de saúde dos serviços 
públicos e privados, nos diferentes níveis de 

complexidade deverão receber a vacina Influenza.

Recomenda-se apresentação de documento de comprovação, tais como: contra
cheque atual e documento oficial com foto; carteira de trabalho, carteira do
conselho etc.



Todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados,
nos diferentes níveis de complexidade.

O conceito é bem abrangente mesmo. Todos os trabalhadores de saúde
(incluindo médicos veterinários, odontólogos, farmacêuticos, atendentes
de farmácia, psicólogos, fonoaudiólogos, estudantes de saúde que
estejam estagiando em serviços de saúde, nutricionistas, etc.) devem ser
considerados elegíveis para ter acesso a vacinação durante
a campanha.

ATENÇÃO



 Vacinação será indiscriminada para a toda
população indígena, a partir dos seis meses de
idade.

 A programação de rotina é articulada entre o
Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a
Secretaria de Atenção a Saúde Indígena (SESAI).

Povos Indígenas 

IMPORTANTE:
NA BAHIA ARTICULAÇÃO ENTRE OS PÓLOS INDÍGENAS/DSEI, BASES E NÚCLEOS REGIONAIS.



2ª FASE DA CAMPANHA
(02/05 a 03/06)

1ª etapa na Bahia



Deverão receber a vacina contra influenza:

 Esquema de uma dose: Crianças que receberam
pelo menos uma dose da vacina da influenza
sazonal em anos anteriores.

 Esquema de duas doses: Crianças menores de 9
anos em situação de primovacinação, com
intervalo de 30 dias entre as doses.

Crianças de seis meses a menores de CINCO anos de idade. 



A vacinação é anual, devido às mudanças das características dos vírus influenza consequentes da
adversidade antigênica e genômica a cada ano.

Esquema de vacinação 

Idade
Número de 

doses
Volume por dose Intervalo

Crianças de 6 meses a 2

anos de idade
2 doses 0,25 ml

Intervalo mínimo de 4 semanas.

Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª

dose.

Deverão ser aplicadas duas doses para crianças

vacinadas pela primeira vez.

Crianças de 3 a 8 anos de

idade
2 doses 0,5 ml

Intervalo mínimo de 4 semanas.

Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª

dose.

Deverão ser aplicadas duas doses para

crianças vacinadas pela primeira vez.

Crianças a partir de 9 anos

de idade e adultos
Dose única 0,5 ml _

Fonte: CGPNI/DEIDT/MS



Deverão receber a vacina influenza todas as
gestantes em qualquer idade gestacional.

Para este grupo não haverá exigência
quanto à comprovação da situação
gestacional, sendo suficiente para a
vacinação que a própria mulher afirme o seu
estado de gravidez.

Gestantes 



 Estabelecer parceria com as maternidades e
com os serviços de saúde.

 Deverão apresentar qualquer documento
comprobatório (certidão de nascimento,
cartão da gestante, documento do hospital
onde ocorreu o parto, entre outros).

Puérperas 

Mulheres no período até 45 dias após o parto



Todos os professores das escolas públicas e 
privadas deverão receber a vacina Influenza. 

Recomenda-se a apresentação de documento que
identifique o profissional professor, tais como: contra
cheque atual e documento oficial com foto; carteira de
trabalho, etc.

São elegíveis para a vacinação todos os professores
ativos das escolas básicas creche, pré-escolas, ensino
fundamental, ensino médio profissionalizantes e EJA) e
superior, de caráter público e privado.



Todos os professores das escolas públicas e

privadas. Apenas os professores, mas todos os

professores das escolas públicas e privadas são elegíveis.

Observe que há uma diferença em relação aos

trabalhadores de saúde, aqui não se fala em

trabalhadores da educação e sim, apenas em professores.



Pessoas portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras necessidades especiais

Poderão apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um
dos grupos de risco elegíveis (exames, relatório médico, prescrição médica
com indicação do motivo etc).

Recomenda-se que a equipe de saúde analise criticamente as demandas, considerando
relatório/comprovação médica que expresse a categoria de risco clínico elegível para
campanha no intuito de facilitar o acesso desses grupos no período.



Portadores de doenças crônicas, conforme condições clínicas listadas no informe técnico.
Poderão apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco
(exames, relatório médico, prescrição médica com indicação do motivo etc).
O importante é evitar oportunidades perdidas de vacinação para os usuários que são elegíveis e,
ao mesmo tempo, controlar o acesso dos usuários.
Nesse contexto, os serviços devem realizar a triagem dos candidatos e, no caso do grupo de
pessoas com comorbidades, exigir, no mínimo, o relatório médico que deve especificar uma das
condições clínicas descritas no informe. Uma das estratégias indicadas para facilitar o acesso dos
portadores de doenças crônicas, é incentivar parcerias com instituições e serviços que são
referências para atendimento a esses grupos, tais como clínicas de hemodiálise, serviços de
referência para atendimento a diabéticos etc. Nesses locais, a identificação desses usuários
poderá ser mediante a própria matrícula ou inscrição no programa, por exemplo. O importante é
que a equipe de vacinação tenha a certeza que a identificação e a triagem foram realizadas
corretamente. Não considerar apresentação de medicação como comprovação de comorbidade.



Categorias de risco clínico com indicação da vacina influenza sazonal.

Categoria de risco clínico Indicações

Doença respiratória 

crônica

Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave);

DPOC;

Bronquioectasia;

Fibrose Cística;

Doenças Intersticiais do pulmão;

Displasia broncopulmonar;

Hipertensão Arterial Pulmonar;

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doença cardíaca crônica Doença cardíaca congênita;

Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;

Doença cardíaca isquêmica;

Insuficiência cardíaca.

Doença renal crônica Doença renal nos estágios 3, 4 e 5;

Síndrome nefrótica;

Paciente em diálise.



Categoria de risco clínico Indicações

Doença hepática crônica Atresia biliar;

Hepatites crônicas;

Cirrose.

Doença neurológica crônica Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença

neurológica;

Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC,

Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares;

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;

Deficiência neurológica grave.

Diabetes Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos. 

Imunossupressão Imunodeficiência congênita ou adquirida

Imunossupressão por doenças ou medicamentos  

Anemia falciforme (recomendação Bahia)

Obesos Obesidade grau III.

Transplantados Órgãos sólidos; 

Medula óssea.

Fonte: Ministério da Saúde

Portadores de trissomias                        Síndromes: de Down, Klinefelter, Wakany dentre outras trissomias.



Pessoas com deficiência permanente

No ato da vacinação, considerar deficiência autodeclarada.

Conforme a Lei Brasileira de Inclusão ( Lei nº 13146 de 06/07/2015), no seu Art. 2º, considera-se pessoa com

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em

igualdade de condições com as demais pessoas. No inciso § 1º a avaliação da deficiência, quando necessária,

será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Exemplos de deficiências:

 Física (grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas);

 Auditiva (grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo);

 Visual (grande dificuldade ou incapacidade para de enxegar mesmo com uso de óculos);

 Intelectual e mental (deficiência intelectual ou mental permanente que limite as suas atividades habituais, como

trabalhar, ir à escola, brincar, etc);

 Múltipla etc.



Caminhoneiros

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de
documento que comprove o exercício efetivo da função de
motorista profissional do transporte rodoviário de cargas.

Integram esse grupo: Motorista de transporte rodoviário de cargas definido no art. 1º, II da
Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista.



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 
passageiros urbano e de longo curso

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de
documento que comprove o exercício efetivo da função de
motorista/cobrador profissional do transporte de passageiros.

Integram esse grupo: motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros.



Trabalhadores portuários

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de
documento que comprove o exercício efetivo da função de
trabalhador portuário.

Integram esse grupo: Qualquer trabalhador portuário, incluindo os funcionários da área
administrativa.



Forças de Segurança e Salvamento
Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que 
comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento: policiais 
federais, militares, civis e rodoviários, bombeiros militares e civis; e guardas 
municipais. 



Forças Armadas

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que 
comprove sua vinculação ativa nas forças armadas ou declaração emitida pelo 

serviço em que atua (Marinha, Exército e Aeronáutica).



A articulação do planejamento e
operacionalização da vacinação nos
estabelecimentos penais deverão ser com
as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde e Secretarias Estaduais de Justiça
(Secretarias Estaduais de Segurança Pública
ou correlatos), conforme Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional –
PNAISP.

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional 



Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas socioeducativas  

deverão receber a vacina Influenza. 



Cepa 2017 Cepa 2018 Cepa 2019 Cepa 2020

A/Michigan/45/2

015 (H1N1) 

pdm09

A/Michigan/45/2

015 

(H1N1)pdm09

A/Michigan/45/2

015 

(H1N1)pdm09

A/Brisbane/02/201

8 (H1N1)pdm09

A/Hong

Kong/4891/201

4 (H3N2)

A/Singapore/INFI

MH-16-

0019/2016 

(H3N2) 

A/Switzerland/80

60/2017(H3N2) 

A/South 

Australia/34/2019

(H3N2) 

B/Brisbane/60/2

008 (linhagem 

Victoria) 

B/Phuket/3073/2

013 

B/Colorado/06/2

017 (linhagem 

B/Victoria/2/87) 

B/Washington/02/

2019 (linhagem 

B/Victoria) 

CEPAS UTILIZADAS NAS VACINAS DAS CAMPANHAS INFLUENZA 2017-2022 

Cepa 2021

A/Victoria/2570/2019 

(H1N1)pdm09

A/Hong 

Kong/2671/2019 

(H3N2)

B/Washington/02/2019 

(linhagem B/Victoria)

Cepa 2022

A/Victoria/2570/2019 

(H1N1)pdm09

A/Darwin/9/2021 

(H3N2)

B/Áustria/02/1359417/

2021 (linhagem 

B/Victoria)



Laboratório produtor Instituto Butantan 

Indicação de uso Imunização ativa contra a influenza para grupos prioritários, causada pelos

tipos A e B de vírus influenza contidos nesta vacina para indivíduos dos

grupos prioritários a partir de 6 meses de idade.

Forma Farmacêutica Suspensão injetável

Apresentação Frasco - ampola multidose com 10 doses de 0,5 mL

Via de administração Intramuscular ou subcutânea profunda.

Composição por dose de 0,5 mL A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like – cepa análoga

(A/Victoria/2570/2019, IVR- 215) ....15mcg de hemaglutinina; A/Hong

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like – cepa análoga (A/Darwin/9/2021, NIB-126)

....15 mcg de hemaglutinina; B/Austria/1359417/2021 – cepa análoga

(B/Austria/1359417/2021, BVR-26) .....15 mcg de hemaglutinina; timerosal

(conservante)....2 mcg; solução fisiológica tamponada.... qsp. 0,5ml.

Composição da solução fisiológica tamponada a pH = 7,2: cloreto de sódio,

cloreto de potássio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de potássio

monohidratado e água para injetáveis. Pode conter até 30 mcg de

formaldeído, traços de neomicina, Triton-X-100 (octoxinol 9) e de

ovalbumina.
•Fonte: Bula do Instituto Butantan/2022.

Especificações da vacina que será utilizada na 24ª CNV CONTRA A INFLUENZA



Composição por dose de 0,25 mL A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like – cepa análoga (A/Victoria/2570/2019,

IVR- 215) ....7,5mcg de hemaglutinina; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like – cepa análoga

(A/Darwin/9/2021, NIB-126) ....7,5 mcg de hemaglutinina; B/Austria/1359417/2021 –

cepa análoga (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) .....7,5 mcg de hemaglutinina;

timerosal (conservante)....1 mcg; solução fisiológica tamponada.... qsp. 0,25ml.

Composição da solução fisiológica tamponada a pH = 7,2: cloreto de sódio, cloreto de

potássio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de potássio monohidratado e água para

injetáveis. Pode conter até 15 mcg de formaldeído, traços de neomicina, Triton-X-100

(octoxinol 9) e de ovalbumina.

Contraindicação Crianças menores de seis meses.

Prazo de validade e conservação 12 meses a partir da data de fabricação se conservado na temperatura entre +2ºC e 

+8ºC. Não congelar

Utilização após

Abertura do frasco

7 (sete) dias desde que mantidas as condições assépticas e temperatura de +2ºC e 

+8ºC.

Rótulo do frasco-ampola

Especificações da vacina que será utilizada na 24ª CNV CONTRA A INFLUENZA

Temperatura de armazenamento: 

Entre +2° à +8°C



IMUNOGENICIDADE



Vias de administração

Deve-se adotar a via 

de administração 

intramuscular. 

Recomenda-se a administração da vacina por via subcutânea em

pessoas que apresentam discrasias sanguíneas ou estejam utilizando

anticoagulantes orais.



Administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos.

A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de
outras vacinas ou medicamentos, procedendo-se as aplicações em
locais anatômicos diferentes.

Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem
reduzir ou anular a resposta imunológica. Esse fenômeno não se
aplica aos corticosteroides utilizados na terapêutica de reposição, em
tratamentos sistêmicos de curto prazo (menos de duas semanas) ou
por outras vias de administração que não causem imunossupressão.

As vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais

vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de 12 anos de idade. No entanto, as crianças de

5 a 11 anos de idade deverão aguardar um período de 15 dias entre a vacina covid e influenza.



Nota aos Doadores de Sangue 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os candidatos

elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra influenza devem ser

considerados como inaptos temporariamente, pelo período de 48 horas após a

vacinação.



PRECAUÇÕES

• Doenças febris agudas, moderadas ou graves: recomenda-

se adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o

intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da

doença;

• História de alergia a ovo: pessoas que após ingestão de

ovo apresentaram apenas urticária: administrar a vacina

influenza, sem qualquer cuidado especial.



Pessoas que após ingestão de ovo apresentaram outros sinais de anafilaxia (angioedema,
desconforto respiratório ou vômitos repetidos): administrar a vacina em ambiente
adequado (atendimento de urgência e emergência) para tratar manifestações alérgicas
graves, devendo ser realizada sob supervisão médica, preferencialmente.

Em caso de ocorrência de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) no período de até 30 dias após
recebimento de dose anterior, recomenda-se realizar avaliação médica criteriosa sobre
benefício e risco da vacina antes da administração de uma nova dose.

PRECAUÇÕES



CONTRAINDICAÇÕES

• Crianças menores de 6 meses de idade;

• Pessoas com história de anafilaxia a doses anteriores.



POPULAÇÃO CAMPANHA NACIONAL DE 
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2022



CONHECENDO NOSSA POPULAÇÃO



COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Ações pontuais capazes de influenciar na

captação dos grupos prioritários;

• Esclarecer a importância da prevenção;

• Enfocar as características específicas de

cada grupo prioritário e o objetivo da

campanha de vacinação.



Estratégias 
Vacinação domiciliar

Ações extramuros

Vacinação em 

Associação de aposentados

Vacinação nas aldeias



Vacinação em presídios

Vacinação em Unidades de 

Saúde (UBS, ESF, PA’S, 

Hospitais, etc)

Vacinação em creches

Articulação com os 

serviços de pré-natal

Estratégias 



As doses aplicadas na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2022 deverão ser

registradas de forma consolidada no ambiente de campanha do novo SIPNI, no Banner específico para

a Campanha Nacional contra Influenza (https://si-pni.saude.gov.br/#/login).

O registro deverá atender a prioridade para a inclusão de dados das doses aplicadas nos

grupos prioritários, no que se refere ao registro das doses administradas nos trabalhadores da saúde

com 60 anos e mais de idade (idoso), independentemente da profissão/ocupação, recomenda-se

priorizar o registro por faixa etária. Segue a mesma recomendação para os povos indígenas. Os grupos

prioritários crianças, gestantes, puérperas, professores deverão ser priorizados em detrimento aos

demais grupos, com exceção dos idosos e indígenas.

Registro dos Dados



Sistema de 
Vigilância 
de EAPV



Medidas de Prevenção à Transmissão da covid-19 nas 
Ações de Vacinação contra Influenza.

Direcionadas ao público-alvo da vacinação e trabalhadores da saúde

 Articular e organizar a Atenção Primária à Saúde (APS) mantendo, quando possível e

necessário, horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação e ampliar o acesso

da população.

 Recomenda-se, quando possível, reservar um local específico na unidade de saúde para

administração da vacina da influenza.

 Realizar triagem, preferencialmente no momento de identificação/cadastro do usuário, para

identificar situações de adiamento, precauções gerais e contraindicações à vacinação.

 Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do Município para

organização do fluxo de rastreamento e monitoramento dos casos suspeitos de doenças

respiratórias.

 Realizar vacinação extramuros.



Medidas de Prevenção à Transmissão da covid-19 nas 
Ações de Vacinação contra Influenza.

Direcionadas aos pontos de vacinação

 Disponibilizar mídias para comunicação à população sobre as medidas de prevenção e

controle.

 Organizar os serviços conforme protocolos locais de prevenção da covid-19 e/ou manuais do

Ministério da Saúde.

 Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser com álcool em gel na

concentração de 70%, para facilitar a higienização das mãos dos profissionais e da

população.

 Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar aglomeração de pessoas

na fila de espera.

 Orientar sobre o distanciamento entre uma pessoa e outra nas filas.

 Realizar com mais frequência a limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros.



DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA CAMPANHA

ARTICULAÇÃO COM:

• CEADI;

• NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE – NRS;

• BASES REGIONAIS;

• MUNICÍPIOS.



Uso de Equipamentos de Proteção Individual
Uso de máscaras de proteção individual é fortemente recomendado a toda população que busca atendimento 

nas unidades de saúde ou for atendido por ocasião da vacinação.

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores da saúde envolvidos na Campanha 

Nacional de Vacinação contra a Influenza tem como objetivo a proteção destes, bem como a segurança dos 

indivíduos que serão atendidos pela vacinação. Nesse sentido, seguem abaixo as orientações:

• EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação: 

- Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-se a troca, 

sempre que estiver suja ou úmida. 

• EPI recomendados durante a rotina de vacinação: 

- Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção; 

- Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado diariamente; 

• EPI com possibilidade de uso eventual (somente para situações específicas): 

- Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo na unidade somente para 

indicações específicas: vacinadores com lesões abertas nas mãos ou raras situações que envolvam contato com 

fluidos corporais do paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à adequada higienização 

das mãos.



Gerenciamento de Resíduos



AGRADECEMOS A TODOS!

EQUIPE CIVEDI/ DIVEP/ SESAB

Sesab.imune@saúde.ba.gov.br



Registros das Doses de Campanha Influenza e 
Sarampo no SIPNI - 2022 



Registro das doses no SIPNI

As doses aplicadas na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2022 deverão ser

registradas de forma consolidada no ambiente de campanha do novo SIPNI, no Banner específico

para aCampanha Nacional contra Influenza (https://si-pni.saude.gov.br/#/login).

Entrada de dados:

Após realizar os procedimentos prévios para acesso ao sistema de informação, o Operador do

Estabelecimento de Saúde que registrará os dados Campanha, ao logar, terá acesso ao painel

geral, onde iniciará o processo de registro da vacinação.

https://si-pni.saude.gov.br/
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1. Entrar no SIPNI - https://si-

pni.saude.gov.br/#/login



2

3



Ao clicar no botão “Iniciar Registro”, o operador/digitador visualizará o painel abaixo 

para registro das doses, que é habilitado na opção “Editar” (ícone do lápis)

Ao editar o registro, serão habilitados para digitação somente os campos relacionados ao grupo

prioritário correspondente ao registro executado. No campo “Ações”, dois ícones estarão disponíveis:
 Um para confirmar o registro 

 Cancelar Registro           





Após clicar no botão confirmar         aparecerá uma caixa confirmando o registro.

Registro de vacina realizado!



Após confirmar a atualização, é aberta a tela de visão geral dos registros, onde é possível 

visualizar doses registradas para o estabelecimento de saúde em questão.

É possível retornar para tela de registros das doses, clicando em ATUALIZAR.



Sistema de informação próprio ou de terceiros

Os estabelecimentos de saúde (públicos ou privados) com sistemas de informação próprios ou

de terceiros, deverão providenciar os registros de vacinação e transferências dos dados de

acordo com o manual e modelo de informação, disponível no Portal de Serviços do MS, no

link: https://servicos-datasus.saude.gov.br/.

Prazo para envio dos dados para a base nacional de imunizações da RNDS

O registro e transferência dos dados de vacinação para RNDS deverá ocorrer em até 24 horas da

data de aplicação, pelo estabelecimento de saúde com sistema de informação on-line e, em até 48

horas para os demais estabelecimentos.

Em relação aos dados registrados no SI-PNI, o DATASUS deverá providenciar a transferência para

RNDS, diariamente.



Movimento dos Imunobiológicos nos Estabelecimentos de 

SaúdeAdicionar lote

Com o perfil de Gestor Estabelecimento de Saúde ou Operador Estabelecimento de

Saúde Campanha selecionando, clicar no menu Movimentação de Imunobiológico.



Irá abrir a tela Lotes, exibindo os lotes que já foram cadastrados, clicar em Adicionar

Lote



Irá abrir a tela Adicionar Lote, deverá selecionar/informar todos os campos 

obrigatórios(marcados com *).



Irá retornar para a tela de Lotes – Procedimento de Cadastro de Lote Realizado.



Saída de Lote

Com o perfil de Gestor Estabelecimento de Saúde ou Operador Estabelecimento de Saúde

Campanha selecionado, clicar no menu Movimento de imunobiológico.

Irá abrir a tela Lotes,exibindo os lotes que já foram cadastrados, pesquisar pelo lote que será dada 

saída e clicar no botão Detalhar.





Irá abrir a tela Lotes, exibindo os lotes que já foram cadastrados, pesquisar pelo lote que 

será dada saída e clicar no botão



Irá abrir a tela Saída do Lote, as informações de Dados de Recebimento Lote do 

Imunobiológico são os que foram inseridos no cadastro do lote.

Motivo da saída

 Utilização(Nº de doses 

por frascos aberto)

 Quebra do frasco

 Falta de energia

 Falha de equipamento

 Validade vencida

 Procedimento 

inadequado

 Falha de transporte

 Outros motivos

 Transferência de 

doses







Exportação dos Dados e Painel da Campanha

É importante o acompanhamento diário dos dados na campanha no propósito de intervir

oportunamente no monitoramento do avanço da campanha, bem como na correção de

possíveis erros de registros. Para isso, será disponibilizada a exportação dos dados e

visualização em dashboards, por meio do Painel LocalizaSUS, disponível em

https://localizasus.saude.gov.br/.

Ressalta-se que as informações referentes ao painel serão disponibilizadas posteriormente em

nota técnica em complementação a este informe técnico.

Link do Video do CONASEMS sobre Registros de Doses da Campanha de Influenza

https://youtu.be/KEK72sgE0uk

Link do Video do CONASEMS sobre Movimento de Imunobiológicos

https://youtu.be/9mGhQQxC4yA
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Campanha Nacional de Seguimento e 

Vacinação de Trabalhadores de Saúde 

contra o Sarampo 2022

Vânia Rebouças Barbosa Vanden Broucke
Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVEP



Sarampo

 Doença viral infecto-contagiosa aguda, potencialmente

grave, com elevada capacidade de disseminação.

 Considerada uma das principais causas de mortes

evitáveis por vacinas entre crianças.

 Década de 90: 45 milhões de casos por ano e 2 milhões

de mortes por complicações, principalmente em crianças.

 Surtos e epidemias tem relação direta entre o grau de

imunidade e a suscetibilidade da população.



HEPATITIS C EBOLA HIV SRAG PAROTIDITES SARAMPO

2 4 10 18 ContagiosidadeR0



 1968 - Doença de notificação compulsória;

 2000 - Eliminação do vírus autóctone;

 2016 - Sem casos confirmados de sarampo;

 2016 - Certificação da Eliminação do Sarampo pela OPAS/OMS;

 2017 - Sem casos confirmados de sarampo;

 2018 - Surtos de Sarampo no Brasil – 11 Unidades Federadas (9.325 casos);

 2019 – 20.901 casos de Sarampo confirmados no Brasil;

Reestabelecimento da transmissão endêmica no Brasil;

Perda da Certificação de Brasil Livre do Sarampo, emitida pela OPAS.

 2020 – 8.448 casos de Sarampo confirmados no Brasil;

 2021 – 668 casos de Sarampo confirmados no Brasil.

Vigilância Epidemiológica do Sarampo no Brasil.



 1999 - Último caso autóctone confirmado;

 2006 - Último surto de sarampo nos municípios de João Dourado, Filadélfia, Senhor
do Bonfim e Pindobaçu, com 57 casos confirmados, associados a vírus importado
(genótipo D4);

 2018 - Caso importado de Manaus (Genótipo D8), com 03 casos secundários em
residentes de Ihéus;

 2019 – 80 casos confirmados de sarampo;

 2020 – 07 casos confirmados de sarampo;

 2021 – Não foram confirmados casos de sarampo.

Vigilância Epidemiológica de Sarampo na Bahia.



CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

CONTRA O SARAMPO, EM 2019



É o caminho escolhido para atingir determinada meta: é um “como fazer”.

Não há estratégia exclusiva; no entanto, pode-se dizer que a melhor seria aquela

que assegura a obtenção e a manutenção de um alto índice de cobertura vacinal.

Estratégias de Vacinação



Vacinação de Rotina Campanha de Vacinação

Vacinação Extramuros Vacinação de Bloqueio

Estratégias de Vacinação



INFORMES – CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Vacinação indiscriminada : 1ª etapa da 

Campanha - 04 a 30/04 

Público alvo: Trabalhadores de Saúde 

Vacinação indiscriminada: 2ª etapa da 

Campanha – 02/05 a 03/06 

Público alvo: Crianças de 6 meses a <5 anos 



Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, 2022



Período de realização
As estratégias serão realizadas de forma concomitante à Campanha de 
Vacinação contra Influenza sendo:

• Vacinação dos trabalhadores da saúde - juntamente com a primeira etapa da 
vacinação contra influenza: de 04 a 30 de abril;

• Campanha de Seguimento contra o Sarampo – juntamente com a segunda 
etapa da vacinação contra influenza: de 02 de maio a 03 de junho de 2022. 

• A partir do dia “D”, a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 
anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) contra o sarampo passará a ser 
contemplada.



Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2022

Trabalhadores da saúde – 04/04 a 30/04/2022

Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade – 30/04 a 03/06/2022

Dia D



• Vacinar indiscriminadamente contra o sarampo as crianças de
seis meses a menores de cinco anos de idade e os
trabalhadores da saúde contra o sarampo.

• Interromper a circulação viral

• Eliminar a doença no país

• Destaca-se que as indicações dos Centros de Referência de 
Imunobiológicos Especiais devem ser mantidas nesta 
campanha de vacinação 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros-
referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf

Objetivos da campanha
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Vacinação 

indiscriminada

Meta mínima de 95%

da  estimativa de não 

vacinados.

Público alvo: 

trabalhadores de

saúde.



Vacinação 

indiscriminada, após 

avaliação da situação 

vacinal, conforme 

normas do PNI.

Meta mínima de 95%

da  estimativa de não 

vacinados.
Público alvo: crianças 

de seis meses a 

menores de cinco 

anos (4 anos 11 

meses e 29 dias)









Para as crianças de nove

meses de idade que

necessitam ser vacinadas

para a febre amarela,

orienta-se a avaliação do

cenário epidemiológico

local.

Evitar oportunidades 

perdidas de 

vacinação.

Não usar a vacina 

tríplice viral da Serum:

Menor que 9 meses;

Pessoas com alergia a 

proteína do leite de vaca.

A  dose em crianças 

de 6 meses a 11 

meses e 29 dias 

(dose zero) não será 

validada na rotina.



• Em doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a
vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina
as manifestações da doença.

• Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deverá ser
adiada por 3 a 11 meses devido ao risco de interferência na resposta imune.

• As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem
ser avaliadas nos CRIE ou por profissional médico para indicação ou não da
vacinação.

• Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem
ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da
droga.

Precauções



• Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser
vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento.

• Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com
intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para a primeira
dose.

• Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo 
menos 1 (um) mês após a vacinação. 

Precauções



• História de anafilaxia a doses anteriores da vacina contraindica 
doses subsequentes; 

• Crianças de seis a oito meses de idade e também as crianças
comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de
vaca (APLV) não devem receber a vacina tríplice viral do
fabricante Serum Institute of India. Estas crianças deverão ser
vacinadas com a vacina tríplice viral do laboratório Fiocruz/Bio-
Manguinhos.

Contraindicações



• Crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão
grave (LT-CD4+<15%)

• Crianças menores de 6 meses, mesmo em situação de surto de
sarampo ou rubéola.

Contraindicações



Farmacovigilância

• A vacinação segura representa toda a política, ações e
procedimentos em saúde pública relacionados à
administração de vacinas com a finalidade de minimizar os
riscos de transmissão de doenças e maximizar a efetividade
das vacinas, a qual engloba todo o espectro de eventos,
desde a produção do imunobiológico até a sua administração.

• Para garantir esta ação, realiza-se a farmacovigilância a fim
de detectar, avaliar, compreender, prevenir e comunicar a
ocorrência de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) ou
qualquer outro problema relacionado à vacina ou à vacinação.



Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação 

Foco: Boas práticas de vacinação

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da

suspeita de EAPV, incluindo erros de imunizações, deverão notificá-los

às autoridades de saúde.

Não é necessário estabelecer a causalidade para se notificar um

evento adverso pós–vacinação.



Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação 

Foco: Boas práticas de vacinação

Salienta-se que em qualquer situação epidemiológica, os eventos

adversos graves deverão ser comunicados em até 24 horas de sua

ocorrência, do nível local para a vigilância municipal e desta para a Vigilância

Regional/Estadual.

Todas as notificações deverão ser digitadas no sistema E-SUS

Notifica/EAPV



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Vigilância Eventos Adversos Pós-Vacinação



Registros



Registros



Registros



Registros



Registros



Registros



Todos precisam ser 
protagonistas para 
recuperarmos os 

elevados índices de 
coberturas vacinais...



AGRADECEMOS A TODOS!!

CIVEDI - Coordenação de Imunizações e Vigilância 
Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis da Bahia

sesab.imune@saude.ba.gov.br

mailto:sesab.imune@saude.ba.gov.br

