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NOTA INFORMATIVA Nº 33 – 03 de junho de 2022 

 

Assunto: Orientações sobre a ampliação da vacinação contra a influenza para toda a população 
a partir de seis meses de idade e contra o sarampo, de acordo com o calendário nacional de 
vacinação, para aqueles que se encontram desabrigados em decorrência das fortes chuvas e 
enchentesno 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 101/2022/SVS/M que trás orientações da ampliação da 

vacinação contra a influenza para toda a população a partir de seis meses de idade e contra 
o sarampo, de acordo com o calendário nacional de vacinação, para aqueles que se 
encontram desabrigados em decorrência das fortes chuvas e enchentes, nos estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.  

Posto isto, vimos cientificar-vos que a inclusão da população desabrigada justifica-se pela 
situação de confinamento, aglomeração e consequente aumento do risco de exposição às 
doenças respiratórias.  Neste sentido o Estado da Paraíba orienta um maior empenho para o êxito 
desta estratégia para acelerar a vacinação deste público não vacinado, com a finalidade de 
protegê-lo contra a influenza e o sarampo.  

O registro da vacina influenza dessa população no Novo SIPNI, no campo "Outros grupos 
sem comorbidades" (Figura 1). Destaca-se que esta orientação deve ser adotada somente para 
aqueles grupos que não estão contemplados nos  grupos prioritários para a influenza. Aqueles 
que se encontram nos grupos prioritários, considera-se o registro já mencionado no informe 
técnico da estratégia.  

 

 
Figura 1: Campo de registro para a população acometida pelas enchentes na Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Influenza - 2022 (destaque em azul). 
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Para os grupos que não estão contemplados na campanha de vacinação contra o 
sarampo, e por se encontrarem desabrigados em decorrência das fortes chuvas e enchentes nos 
referidos estados, recomenda-se o registro destas doses no e-SUS APS. Ressaltamos que 
aqueles que se encontram nos grupos-alvo da campanha, considera-se o registro já mencionado 
no Informe Técnico Estadual.  
 

 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 – 

SES/PB 
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