
 

 

Av.DomPedroII,1826–João Pessoa/PB 
Fone:(83)3211–9103/3211-9104 

Executiva Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica Imunização 

32 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 32 - 03 de junho de 2022 

 

Assunto: Orientações sobre a Prorrogação do período da 24ª Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza e da 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde 
contra o Sarampo – 2022 no Estado da Paraíba.  

 
  
Considerando que as coberturas vacinais alcançadas até o momento, no Estado da Paraíba 

encontram-se aquém das metas estabelecidas para ambas as campanhas; 
Considerando a Ofício Circular nº 100/2022/SVS/MS que recomenda prorrogação das referidas 

Campanhas Nacionais de Vacinação contra Influenza e o Sarampo até 24 de junho de 2022, para os 
grupos prioritários já definidos para estas estratégias; 

 Na oportunidade a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba seguindo as recomendações do 
Ministério da Saúde, destaca a necessidade da adoção de medidas, a exemplo da busca ativa de não 
vacinados e da vacinação extramuro, visando melhorar o desempenho da vacinação contra a Influenza 
em todos os grupos prioritários, na perspectiva de alcançar a meta mínima de 90% de cobertura vacinal, 
de forma homogênea, para reduzir as complicações e óbitos nesses grupos. Igualmente, é importante 
alcançarmos a meta de 95% de vacinação para as crianças de seis meses a menores de cinco anos e 
vacinar os trabalhadores da saúde contra o sarampo de forma seletiva, por considerar a alta 
transmissibilidade, a gravidade, as complicações e óbitos pela doença. Chama-se atenção também para 
o processo de interrupção da circulação ativa do vírus do sarampo no país, para que se possa pleitear a 
recertificação da eliminação da doença no Brasil. 
 

 A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para orientações e 
outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e email: pni@ses.pb.gov.br e 
administrativo.pni@ses.pb.gov.br   

 

Atenciosamente, 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Talita Tavares Alves de Almeida 
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde 

Mat: 173.656-6 

Franciélia Carvalho Leite de Oliveira 
Coordenadora do Núcleo Estadual de Imunizações – 
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