NOTA INFORMATIVA Nº 01/2016/SVS
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, através da Superintendência de
Vigilância em Saúde e do Centro de Epidemiologia informa que a campanha de
vacinação contra influenza em 2016 terá início no próximo dia 25 de abril.
A campanha terá como grupos prioritários para receberem a vacina:
Idosos acima de 60 anos;
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
Gestantes e puérperas até 45 dias após o parto;
Trabalhadores de saúde de serviços públicos e privados;
Povos indígenas;
Populações privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional;
Pessoas com idade entre 5 e 59 anos portadoras de doenças crônicas e
condições especiais.
Assim sendo, considerando a aproximação do período de sazonalidade da
Influenza e ainda, a observação do aumento de ocorrência de casos de H1N1, H3N2 e
Influenza B nas últimas semanas inclusive com a confirmação de 2 óbitos em gestantes
jovens por H1N1, a Superintendência de Vigilância em Saúde e o Centro de
Epidemiologia alerta toda a sociedade e profissionais de saúde, para a importância da
vacinação das gestantes, puérperas até 45 dias após o parto (inclusive as que estiverem
amamentando), garantindo altas coberturas vacinais nestes grupos prioritários. A vacina
está indicada para gestantes em qualquer idade gestacional, não havendo, portanto
contra indicação para este grupo.
A vacina contra influenza estará disponível nos 399 municípios, em mais de 2.200
salas de vacinas no Estado do Paraná, no período de 25/04 a 20/05/2016 e no dia 30/04
será o dia D.
Informamos ainda, que o medicamento Oseltamivir 75 mg, esta disponível em toda
a rede de atendimento do SUS no Estado do Paraná e alertamos para a importância do
início imediato do tratamento preferencialmente nas primeiras 48 horas de sintomas. O
Oseltamivir não é contraindicado para gestantes, podendo ser prescrito em qualquer
período da gestação.
Para dúvidas e maiores esclarecimentos estamos à disposição pelos telefones
(41) 3330-4560 / 4579, na Divisão de Vigilância do Programa de Imunização – DVVPI e
na Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis – DVVTR pelos telefones (41) 33304559 / 4561.
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