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NOTA TÉCNICA 
Nota de esclarecimento 

 

 

 

 
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) esclarece que decidiu 

manter a vacinação dos grupos prioritários até o dia 09 de junho, data acordada 
anteriormente com o Ministério da Saúde. A meta é ampliar a cobertura vacinal na 
população mais vulnerável, que é formada por crianças com idade entre seis meses 
e cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), 
trabalhadores de saúde, população indígena, pessoas com comorbidades (doenças 
crônicas), população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e 
professores das redes pública e privada.   

A medida foi tomada considerando que: 
- Ofício Circular nº 43/2017/GAB/SVS/MS prorroga a data da Campanha 

Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) até o dia 09/06; 
 
- O estabelecimento de grupos populacionais a serem vacinados (grupos 

prioritários) é decisão respaldada em bases técnicas, científicas e logísticas, 
evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto, somados à garantia da 
sustentabilidade da estratégia adotada para a vacinação; 

 
- A vacinação contra influenza mostra-se como uma das medidas mais 

efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações; 
 
- O Estado do Ceará está passando por epidemia de chikungunya, o que fez 

com que parte da população dos grupos prioritários ainda não tenha se vacinado; 
 
- O Programa Estadual de Imunizações/Coordenadoria de Promoção e 

Proteção à Saúde (Coprom) da Secretaria da Saúde do Ceará vem acompanhando, 
incentivando e orientando os municípios a identificarem estratégias para buscar os 
27% ainda não vacinados dos grupos prioritários; 

 
A vacinação estendida para outra população será realizada a partir do dia 12 

de junho, caso os municípios ainda disponham de vacina. 
 

 

 

 


