DELIBERAÇÃO 70/CIB/2022
A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 263ª reunião ordinária
da CIB de 26 de maio de 2022,
Considerando o informe sobre a Campanha de Vacinação contra a Influenza e o
Sarampo realizada durante a 263a reunião ordinária da CIB de 26 de maio de 2022;
Considerando o Ofício Circular n° 060/2022/DIVE/SC de 26 de maio de 2022 acerca
da continuidade da vacinação contra a Influenza e o Sarampo no Estado de Santa
Catarina;
Considerando o ofício circular n° 100/2022/SVS/MS de 02 de junho de 2022 que
informa sobre a prorrogação do período da 24a Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza e da 8a Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de
Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo - 2022.
*APROVA*
1. A prorrogação da Campanha de Vacinação contra a Influenza e contra o Sarampo em Santa
Catarina, e a ampliação dos grupos prioritários para a vacinação.
2. Ambas as campanhas ficam prorrogadas até o dia 24 de junho de 2022, no estado de Santa
Catarina.
3. Para a Campanha de Vacinação contra a Influenza, ficam os municípios autorizados a
oferecerem as doses de vacinas disponíveis nos postos de vacinação para toda a população a
partir dos 6 meses de idade, até o final dos estoques municipais.
4. Os grupos prioritários para vacinação contra a influenza deverão continuar tendo prioridade
para a vacinação, devendo os municípios adotar medidas visando melhorar o desempenho da
vacinação nestes grupos (comunicação, busca ativa, vacinação extramuro, entre outras).
5. Para a Campanha de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o
Sarampo, ficam os municípios autorizados a vacinar crianças de 6 meses a menores de 12
anos de idade, além dos trabalhadores de saúde independente do vínculo com estabelecimento
de saúde.
6. Orientações complementares serão emitidas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica
(DIVE/SC).
Florianópolis, 26 de maio de 2022
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