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Vigilância Sentinela da Influenza

• A Vigilância Sentinela da Influenza tem como objetivo fortalecer a vigilância

epidemiológica da influenza através da identificação da circulação dos vírus

influenza e de outros vírus respiratórios, de acordo com a patogenicidade, a

virulência em cada período sazonal, a existência de situações inusitadas ou o

surgimento de novo subtipo viral.

• A Vigilância Sentinela da Influenza também tem por finalidade o isolamento de

espécimes virais e o respectivo envio oportuno ao Centro Colaborador de

Influenza (CCI) de referência para as Américas e para a Organização Mundial

da Saúde (OMS), visando à adequação da vacina da influenza sazonal.



Objetivos da Vigilância Sentinela 

da Síndrome Gripal

• Monitorar a circulação dos vírus responsáveis por SG na Bahia;

• Conhecer a proporção de SG entre o total de atendimentos realizados na US;

• Identificar as variações sazonais e a distribuição dos vírus por faixa etária;

• Prover cepas virais para a formulação de vacinas de influenza;

• Fornecer informação oportuna e de qualidade para o planejamento e 

adequação do tratamento;

• Estabelecer medidas de prevenção e controle relacionadas à SG.



Critérios de Seleção das Unidades 

Sentinelas da Síndrome Gripal

• Atendimento por demanda espontânea;

• Atendimento 24 horas;

• Atender todas as faixas etárias;

• Atendimento de clínica geral e por especialidade;

• Capacidade de coleta semanal de cinco amostras dos casos de síndrome 

gripal, com a garantia de envio das amostras para o LACEN-Ba e alimentação 

oportuna (em 24 horas) no SIVEP-GRIPE.

• Unidade localizada em município que fazem fronteira com outros Estados e/ou 

países;

• Unidade localizada em municípios com criação/comercialização de animais, em 

especial as aves;

• Unidade localizada em rotas de aves migratórias;

• Unidade localizada em municípios de polo comercial com grande circulação de 

pessoas.



Municípios elegíveis para implantação de novas unidades 

sentinelas da síndrome gripal no Estado da Bahia



Coleta de amostras biológicas

• Coleta de 5 (cinco) amostras semanais de secreção de nasofaringe (SNF) para

a realização do PCR no Lacen-Ba, atendendo a definição de caso para coleta e

registro na ficha de síndrome gripal do SIVEP GRIPE;

• Recomenda-se que seja realizado um processo sistemático de amostragem por

conveniência, ou seja, as coletas devem ser realizadas ao longo da semana,

evitando que fiquem concentradas em um único dia;

• Caso haja alguma intercorrência (feriado, ausência de casos, etc.), a coleta

deverá ser realizada em outro(s) dia(s), até completar cinco amostras

semanais.



Indicadores da Vigilância Sentinela da 

Influenza

• Percentual de coleta de secreção da nasofaringe (SNF) em relação ao

preconizado de 05 amostras semanais: A meta é atingir no mínimo 80% (oitenta

por cento) de coleta, com oportuna digitação no sistema SIVEP-Gripe.

• Percentual de alimentação dos dados de agregados semanal no SIVEP GRIPE:

A meta é atingir no mínimo 90% (noventa por cento) das semanas

epidemiológicas do ano com a informação, no sistema de informação da

Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), do agregado semanal por

sexo e faixa etária dos atendimentos de SG e do total de atendimentos no

setor onde a vigilância sentinela está implantada.



Etapas para Implantação das Unidades 

Sentinelas da SG

• Elaboração do Projeto de Ampliação das unidades sentinelas da Influenza;

• Apresentação do Projeto para a Diretoria do LACEN para apreciação e 

concordância;

• Apresentação do Projeto para os Núcleos Regionais de Saúde através de 

reunião virtual;

• Assinatura dos termos de adesão pelos municípios e unidades de Saúde;

• Envio da documentação para a CIB, para pactuação e publicação;

• Cadastro das unidades sentinelas no sistema SIVEP GRIPE;

• Capacitação das unidades sentinelas e referências municipais.



Novas Unidades Sentinelas da Influenza 

para Homologação

MUNICÍPIO UNIDADE SENTINELA CNES 

ALAGOINHAS HOSPITAL DANTAS BIÃO 2487438

BARREIRAS HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA 2659069

FEIRA DE SANTANA UPA 24 HS ELIZABETH DIAS MARQUES (QUEIMADINHA) 9470832

ILHÉUS UPA CONQUISTA 0131709

JUAZEIRO UPA 24 HS DR JOÃO OLIVEIRA 7094647

PORTO SEGURO UPA 24 HS FREI CALIXTO 7077149

SANTO ANTÔNIO DE JESUS UPA 24 HS ANTÔNIO REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS 0156132

Unidades em processo de negociação localizadas em:

01 em Vitória da Conquista

01 em Irecê



Distribuição dos vírus respiratórios por 

semana epidemiológica. Bahia, 2022

Fonte: SIVEP-Gripe/Ministério da Saúde





SOBRE 

VACINAÇÃO



• Realização de intensificação vacinal contra Meningite 

Meningocócica C, com indicação de atualização do calendário 

vacinal e indicação de dose única da Vacina Meningocócica C 

para não vacinados na faixa etária de 01 a 19 anos, 11 meses 

e 29 dias, exceto adolescentes de 11 e 12 anos que tem 

indicação de dose única da vacina Meningite ACWY.

• Período:  A partir de 02 de maio de 2022.



Sobre Vacinação COVID-19

• Avaliar indicação de segundo reforço, por ordem decrescente, para 

idosos com idade inferior a 80 anos;

• Municípios devem implementar estratégias eficazes  para melhoria das 

coberturas vacinais, principalmente na faixa etária de 05 a 11 anos de idade.



Sobre Vacinação Campanha Influenza

• Disponibilizar vacinas a partir do Dia D 

(30/04/2022) para todos os públicos elegíveis 

da campanha.
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