SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO

Av. Dr. ARNALDO, 351 – 6º ANDAR – SALA 619

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - 2015
1. INSTRUÇÕES PARA O REGISTRO DAS DOSES APLICADAS:

Para a campanha de Influenza deste ano será mantido o registro de doses aplicadas por
sala de vacinas, grupos prioritários incluindo comorbidades e faixas etárias. Também foram
mantidas as inclusões de 2014 (crianças de 2 a 4 anos, 11 meses e 29 dias como grupo prioritário e
pessoas portadoras de trissomias no grupo de comorbidades). Também foi mantido o campo para
registro das doses aplicadas em funcionários do sistema prisional.
Quadro 1.: Distribuição dos grupos a serem vacinados, distribuídos por faixa etária.
GRUPOS

6m a <2

2 a <5

5a9

9 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 e +

Crianças
Gestantes
Puérperas

Trabalhadores
da saúde
Indígenas

Idosos
Comorbidades
Reclusos
Func sistema
prisional

Seguindo as mesmas orientações de anos anteriores, os registros deverão ser feitos
considerando o grupo prioritário. São prioridades de registro:
•

Em população feminina: priorizar gestante ou puérpera independente de ser trabalhadora
da saúde ou indígena.

•

Em crianças, indígenas, pessoas com 60 anos e mais, e trabalhadores da saúde: anotar
nos respectivos grupos, de acordo com a faixa etária.

•

Trabalhadores da saúde, mesmo idosos: registrar como trabalhador de saúde.

•

Em comorbidades: pessoas entre 5 a 59 anos, segundo as categorias de risco clínico.
No site serão disponibilizados relatórios de doses aplicadas por faixa etária e coberturas
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vacinais para os grupos prioritários: “CRIANÇAS”, “TRABALHADORES DA SAÚDE”, “GESTANTES”,
“PUÉRPERAS”, “IDOSOS”, “INDÍGENAS” e a Cobertura Total.
NÃO SERÁ ESTIMADA A COBERTURA POR GRUPOS DE COMORBIDADES, E NEM DA
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE. Para estes dois grupos haverá somente relatórios de doses
aplicadas por faixa etária correspondente.
O próprio sistema de informação está programado para realização da soma das idades nos
grupos prioritários de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (somando indígenas e
não indígenas da faixa etária) e de idosos (indígenas, trabalhadores da saúde e população acima
de 60 anos ou mais) sem comprometer o cálculo de cobertura vacinal para cada grupo.
Crianças entre 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias e as crianças indígenas ou portadoras
de alguma comorbidade, de 2 a 8 anos, VACINADAS PELA PRIMEIRA VEZ COM A VACINA
INFLUENZA (primovacinadas) receberão duas doses da vacina (D1 e D2) com intervalo de 30 dias
entre a primeira (D1) e a segunda dose (D2).
Quadro 2.: Registro das doses aplicadas em PRIMOVACINADOS (1ª dose em 2015):
IDADE

Nº DE DOSES

REGISTRO

6 meses a menores de 2 anos

2 doses

1ª dose=D1
2ª dose = D2

2 anos a menores de 5 anos

2 doses

1ª dose=D1
2ª dose = D2

5 anos a menores de 9 anos

2 doses

1ª dose=D1
2ª dose = D2

9 anos e mais

Dose única

Dose única= DU

Caso já tenham recebido alguma dose anteriormente, estas crianças receberão apenas
uma dose, a ser registrada no campo “dose única” (DU).
Quadro 3.: Registro das doses aplicadas em VACINADOS ANTERIORMENTE (receberam dose(s) da vacina
Influenza em 2014)

IDADE

Nº DE DOSES

REGISTRO

6 meses a menores de 2 anos

Dose única

Dose única= DU

2 anos a menores de 5 anos

Dose única

Dose única= DU

5 anos a menores de 9 anos

Dose única

Dose única= DU

9 anos e mais

Dose única

Dose única= DU
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A avaliação do cartão de vacina é necessária, uma vez que a criança pode ter recebido dose
anterior em outro serviço público ou privado.
ATENÇÃO:
1) Serão registrados no campo de COMORBIDADES as doses aplicadas em pessoas entre 5 a 59
anos de idade que comprovem alguma das comorbidades incluídas segundo as categorias de risco
clínico com indicação da vacina influenza conforme o documento técnico da campanha de
influenza.
2) Para a vacinação da criança é necessária a avaliação do cartão de vacinas. A criança poderá
receber D1, D2 ou DU conforme a situação vacinal anterior. Verificar o número de doses, esquema
vacinal e intervalo entre doses no Informe Técnico da Campanha de Influenza.
1.1 REGISTRO DAS DOSES APLICADAS

1.1.1 - Caderneta de Vacinação:
Para a vacina contra influenza (gripe) deverá ser utilizado o adesivo correspondente, a ser
colado na caderneta de vacinação na coluna “OUTRAS VACINAS”, contendo a data da aplicação.

1.1.2 - Comprovante de Vacinação – Campanha:
O comprovante deverá ser usado para pessoas que não estiverem com a caderneta de
vacinação no momento de vacinar. Anotar SEMPRE o nome do usuário e anotar a vacina aplicada,
ou usar o selo adesivo “INFLUENZA”.

1.1.3 - Formulários:
É importante o preenchimento completo dos impressos durante a campanha, dos dados
referentes à identificação do Posto de Vacinação, datas (início e término), número da folha, etc.
Todos os formulários utilizados deverão ser guardados na Unidade de Saúde (bem como de outros
postos fixos e postos volantes sob sua responsabilidade) para consolidar os dados provisórios e
definitivos.
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 INF 1 - FRENTE: Utilizar este formulário para o registro de doses aplicadas por GRUPO
PRIORITÁRIO. (Anexo 1).

Crianças com idade entre 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias (DU, D1, D2),

Gestante (DU)

Puérperas (DU)

Trabalhadores da Saúde (DU)

Idosos (DU)

Indígenas (DU ou D1 e D2), a depender da faixa etária.
 INF 1 - VERSO: Utilizar este formulário para o registro de doses aplicadas por GRUPOS
COM COMORBIDADES (doença crônica respiratória, cardiológica, renal, hepática, neurológica;
diabetes, imunossupressão, transplantados, obesidade e trissomias) (Anexo 2)
 INF 2 - Este formulário deverá ser utilizado pelos municípios/comandos para a consolidação
das doses aplicadas nos grupos prioritários e grupos com comorbidades, registrados no impresso
INF 1, por Unidade de Saúde, para posterior digitação dos dados no site do PNI. (Anexo 3)

- INF 2 – frente:


Consolidar o total das doses aplicadas nos grupos prioritários, por faixa etária.

- INF 2 – verso:


Consolidar o total das doses aplicadas nas pessoas com comorbidades, por faixa etária.

Todas as informações de doses aplicadas nas clínicas privadas, nos meses de Campanha
devem ser somadas a produção do município e digitada no site. Reforçamos a responsabilidade do
gestor em supervisionar e coletar as informações de saúde dos serviços da sua área geográfica
(Código Sanitário - Lei estadual nº 10.083, de 23/09/98 e Código de Saúde do estado de São
Paulo - Lei estadual complementar nº 791, de 9/03/95).
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2. INSTRUÇÕES PARA PASSAGEM DE DADOS
A anotação das doses aplicadas da vacina influenza deve ser feita nos impressos de
campanha sugeridos para digitação posterior, nas datas preconizadas, no site
http//sipni.datasus.gov.br. Para inclusão dos dados da Campanha, seguir os passos abaixo:

a) O usuário deve acessar o site com seu usuário individual e senha (previamente
cadastrada) clicando no botão “LOGAR”

b) Selecionar as opções: “VACINAÇÃO”  “REGISTRO DE VACINAÇÃO CONSOLIDADO” 
“CAMPANHA DE INFLUENZA 2015”.

c) Selecionar a instância (sala de vacina) nas caixas de seleção, prosseguindo á escolha de
cada filtro de instância. Após selecionar o ESTABELECIMENTO DE SAUDE, uma grade com
a descrição “CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2015” será
exibida na parte inferior da janela aberta (conforme abaixo) e após, clicar no ícone
“AÇÃO” para abrir o boletim de registro de doses
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•

Ao clicar no ícone “Ação” será exposto em nova tela o “BOLETIM PARA REGISTRO DE
DOSES DA VACINA INFLUENZA”. O boletim contém todos os grupos prioritários
contemplados na campanha onde, para que a digitação do grupo seja feita, deve-se clicar
ao final do boletim, novamente, no ícone “AÇÃO”.

•

A digitação só será permitida (habilitada) após clique no ícone “AÇÃO”

•

Ao clicar no ícone “Ação” será exposto em nova tela o “BOLETIM PARA REGISTRO DE
DOSES DA VACINA INFLUENZA” com os campos habilitados para digitação.

•

Para que seja validado o dado digitado, deve-se clicar no ícone “AÇÃO” e, após, clicar no
ícone verde

Figura 1.: PASSAGEM DE DADOS – protótipo da tela de digitação

Os GVEs deverão informar as datas e horários estabelecidos para passagem de dados aos
municípios, bem como conferir, acompanhar, cobrar e dar suporte a eles para a digitação dos
dados.
A coordenação Estadual fará avaliação de cobertura vacinal predominantemente todas às
quintas-feiras e no sábado dia “D”, conforme o quadro a seguir:
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Quadro 4: Datas e horários para passagem de dados da Campanha (digitação no link de
Campanha no APIWEB) e metas para cada passagem de dados:
PRÉVIA

DATA

DIA DA SEMANA E HORARIO

META

META
ACUMULADA

1ª PRÉVIA
2ª PRÉVIA
3ª PRÉVIA
4ª PRÉVIA
5ª PRÉVIA

07 de maio
09 de maio
14 de maio
21 de maio
28 de maio

Quinta-feira às 13 horas
Sábado Dia “D” às 16 horas
Quinta-feira às 13 horas
Quinta-feira às 13 horas
Quinta-feira às 13 horas

5%
20%
20%
20%
15%

5%
25%
45%
65%
80%

Divisão de Imunização, Abril de 2015.
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Anexo 1. INF 1 – Frente: Grupos Prioritários (sem comorbidades)
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Anexo 2: INF 1 – Verso: Grupos com Comorbidades
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Anexo 4: INF 2 – Consolidado dados INF 1
INF 2 - frente: CONSOLIDADO GRUPOS PRIORITÁRIOS
(dados do INF 1 - frente)

INF 2 - verso: CONSOLIDADO COMORBIDADES
(dados do INF 1 - verso)

