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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730,  - Bairro Centro, CEP: CEP 59012-240, Natal-RN

Site - h�p://www.saude.gov.br

 

NOTA INFORMATIVA Nº 26/2022 - SESAP - CVS - SUVIGE - IMUNIZA

 

Assunto: Orientações para O�mização da Vacina Febre Amarela 

 

 

I – A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmi�do por
mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A vacinação contra febre amarela
(vacina FA) é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. 

II - A expansão da circulação viral no Brasil observada nas úl�mas décadas, levou à decisão do Ministério
da Saúde de expandir a vacinação de ro�na para todo o país no ano de 2020, sendo definido um
cronograma de implantação para os sete estados do Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte, onde até
então, não faziam parte das áreas com recomendação da vacina FA.

III - Em consequência da pandemia do Covid-19 estabelecida pelo Decreto Legisla�vo nº 6 de 20 de
março de 2020, só foi possível iniciar a implantação da vacina FA nos municípios do Estado do RN em
março de 2022. 

IV - Visando atender o público definido no calendário básico de vacinação da ro�na (pessoas dos 9 meses
a 59 anos de idade), o estado recebeu uma quan�dade de vacina para ser u�lizada na fase inicial da
implantação e, realizar novas solicitações ao Programa Nacional de Imunização de acordo com a
necessidade.

V - Considerando o Plano Estadual elaborado para implantação da vacina FA, onde se definiu que todos
os municípios do estado disponibilizariam na ro�na dos serviços de vacinação a par�r do mês de março
de 2022 a vacina FA; 

VI - Considerando a baixa procura da Vacina FA pela população, uma vez que nos relatórios de doses
aplicadas no período de janeiro a junho de 2022, consta apenas 11.956 doses e que 32 municípios dos
167 não administraram nenhuma dose durante este ano;

VII - Considerando que o estado recebeu do Ministério da Saúde, vacinas da FA próximas ao vencimento,
estoque atual na rede de frio estadual de 58.000 doses, com validade até 31 de agosto de 2022, a
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP vem por meio desta, solicitar apoio aos municípios no
sen�do de realizarem ações que visem intensificar o uso da vacina para minimizar as perdas previstas em
função do curto período para uso do elevado número de doses em estoque;

VIII - Ações propostas: 

Dia “D” de mobilização estadual no sábado 06 de agosto de 2022;
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Abertura das unidades aos sábados ou em outros horários oportunos (noite);

Intensificar a Vacina FA por ocasião das Campanhas: Covid-19 em curso, Poliomielite e
Mul�vacinação que ocorrerá de 8 de agosto a 9 de setembro;

Ampliar os locais de vacinação levando para locais de grande aglomeração;

Firmar parceria com fábricas e industrias levando vacina a estes locais;

Incluir a Vacina FA no Projeto "Minha Escola Nota 10";

Vacinação em domicílio para pacientes domiciliados/acamados;

Vacinação nas comunidades Rurais, comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, Ciganas;

Vacinação da população em situação de rua, refugiados, apátridas, migrantes, pessoas privadas de
liberdade;

Busca a�va através das Equipes de estratégia de saúde da família;

Ampla divulgação no município sobre a vacinação, incluindo faixas etárias, locais e horários de
vacinação.

IX - Ademais, solicitamos que as equipes vacinadoras se atentem aos grupos que devem ou não se
vacinar, como segue abaixo:

Indicações:

Pessoas a par�r de 9 meses a 59 anos;

Contraindicações:

Crianças menores de 6 meses de idade;

Pacientes com imunossupressão de qualquer natureza;

Crianças menores de 13 anos infectadas pelo HIV com alteração imunológica grave. Adultos
infectados pelo HIV com <200 CD4/mm³ (<15% de linfócitos CD4). Para detalhes, consultar o
Manual dos CRIE;

Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (cor�costeroides, quimioterapia,
radioterapia);

Pacientes em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune (Infliximabe,
Etarnecepte, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacept, Belimumabe, Ustequinumabe,
Canaquinumabe, Tocilizumabe, Rituximabe, inibidores de CCR5 como Maraviroc);

Pacientes subme�dos a transplante de órgãos sólidos;

Pacientes com imunodeficiência primária.

Gestantes e pessoas de 60 anos acima;

Nutrizes ou lactantes amamentando crianças abaixo dos 6 meses de idade, a vacinação deve ser
evitada, ou postergada até a criança completar 6 meses de idade.

X- Desde já agradecemos a parceria e o apoio recebido de cada município em prol da melhoria das
coberturas vacinais do nosso Estado e colocamos a equipe do Programa Estadual de Imunização a
disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário através do email:
imunizacao24@gmail.com.

 

Natal/RN, 28 de julho de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por LAIANE GRAZIELA PAULINO DA COSTA DA FRANCA,
Coordenadora Estadual do Programa de Imunização, em 02/08/2022, às 11:28, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DIANA PAULA DE SOUZA REGO PINTO CARVALHO,
Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, em 02/08/2022, às 12:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIDA DIAS CANDIDO, Subcoordenadora de Atenção
Primária a Saúde e Ações Programá�cas, em 02/08/2022, às 12:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por KELLY KATTIUCCI BRITO DE LIMA MAIA, Coordenadora de
Vigilância em Saúde, em 02/08/2022, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15631394
e o código CRC 7F393F6E.
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