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Considerando a baixa adesão dos grupos-alvo e, 

respectivamente os resultados alcançados de coberturas 

vacinais na 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Influenza e na 8ª Campanha de Seguimento e Vacinação de 

trabalhadores da saúde.

Figura 1. Cobertura Vacinal da Campanha de Vacinação 

contra a  Influenza, Ceará 2022 – CV total: 53,3%

Apesar de todos os esforços, nenhum público alvo alcançou a 

meta de, pelo menos, 90% de Cobertura Vacinal (CV), o 

público que mais se aproximou foi o de indígenas e o que 

menos se imunizou foi de puérperas, com CV de 74,4% e 

34,6% respectivamente (Figura 1). Quanto à vacinação contra 

o sarampo as crianças apresentaram melhores resultados do 

que os trabalhadores de saúde (Figura 2).

Figura 2. Cobertura Vacinal da Campanha de Vacinação 

contra o Sarampo, Ceará 2022 – CV total: 45,8%

Fonte: LocalizaSUS. Acesso dia 27/06/2022, dados de 27/06/2022



Considerando a recomendação do Programa Nacional de Imunização – PNI para 

a campanha de vacinação contra Influenza de 2022, onde, excepcionalmente, a 

partir de 25 de junho, passou a disponibilizar a vacina influenza a toda população 

não vacinada a partir de 6 meses de idade e finalizou a Campanha contra o 

Sarampo. 

A Secretaria da Saúde do Ceará orienta que os 184 municípios 

disponibilizem a vacina contra Influenza para todas as faixas etárias a partir 

de 6 meses, a depender do estoque existente e da estratégia definida pelas 

Secretarias Municipais da Saúde. 

A campanha de vacinação contra o sarampo foi encerrada no dia 24/06/2022, no 

entanto, esclarece-se que o imunizante segue disponível durante todo o ano para 

o público-alvo contemplado no Calendário Nacional de Vacinação.

Apesar da excepcionalidade, o PNI permanece alertando sobre a importância e o 

benefício da vacinação do público-alvo, para evitar a influenza e o sarampo com 

seus possíveis agravamentos.

Registro da informação no SIPNI

• Campanha contra Influenza:

O registro das doses aplicadas ocorrerá até as 23h59 do dia 30 de setembro de 

2022;

Para a população em geral, a inserção das doses aplicadas deverá permanecer 

no SIPNI (campo: outros grupos sem comorbidades). 

• Campanha de vacinação contra o Sarampo: 

O registro das doses aplicadas poderá ser realizado até as 23h59 do dia 8 de 

julho de 2022. 




