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Vacinação contra o HPV no SUS



Vacina contra o HPV no Brasil

Eficácia de 98,8% contra o 
câncer de colo de útero

Objetivo é vacinar  80% da 
população- alvo formada por 270 mil de meninas no PR.



1ª dose a partir do dia 10/03 a 10/04
2ª dose em setembro de 2014
3ª dose 5 anos após a 1ª dose 

Objetivo é vacinar  80% da 
população- alvo formada por 270 mil de meninas no 

PR.
Estratégia de vacinação 
2.200 salas de vacinação - PR
em serviços de saúde

Período/esquema de vacinação: 



Como está a    
cobertura vacinal?

148.255 doses

57,55% 



Campanha da Influenza 2014

16ª Campanha Nacional de Vacinação;

Período: 22 a 09/05/2014;

Dia D: 26 de abril de 2014;



Objetivo

• Reduzir a mortalidade, as complicações 
e as internações decorrentes das 
infecções pelo vírus da influenza, na 
população alvo para a vacinação.



Quem deve tomar a vacina 
contra influenza?



Grupos prioritários a serem vacinados e 
recomendações e pessoas

Crianças 6 meses a < 2anos: 224.105
Crianças 2 a 4 anos: 416.009
Gestantes: 112.052
 Puérperas: 18.420
Trabalhador de Saúde: 233.482
Povos indígenas: 13.945
Comorbidades: 635.461
 Indivíduos com 60 anos ou mais de idade:     

1.159.134
População privada de liberdade/funcionários: 

31.219



Inclusão de crianças de 2 a 4 anos

Propicia benefícios diretos aos vacinados e 
indiretos aos familiares, principalmente a 
lactentes (crianças até seis meses de idade) e 
idosos

Faixa-etária até cinco anos representa 26% 
das internações por gripe* 

*Dados de 2013 



Categoria de risco clínico
 Doença respiratória crônica

 Doença cardíacas crônica

 Doença renal crônica

 Doença hepática crônica

 Doença neurológica crônica

 Diabetes

 Imunossupressão

 Obesos

 Transplantados



Equipe DVVPI/CEPI/SVS

A vida só pode ser compreendida 
olhando-se para trás;

mas só pode ser vivida
olhando-se para a frente.

Kierkegaard


