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NOTA TÉCNICA Nº. 003/DIVE/SES/2010
Assunto: Orienta sobre a vacinação contra o Vírus da
Influenza A (H1N1) para as pessoas que vivem com HIV/Aids.
Conforme definido pelo Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, a 2ª Etapa da Campanha de Vacinação contra
Influenza A (H1N1) será realizada entre 22 de março a 02 de abril de 2010.
Nesta segunda etapa serão vacinados os portadores de doenças crônicas, entre os
quais “Pacientes com imunodepressão por uso de medicação ou relacionada às
doenças crônicas”, condição que inclui a infecção causada pelo HIV e a Aids.
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, através da Gerência de Vigilância das
DST/HIV/Aids orienta as pessoas que vivem com HIV/Aids a procurarem as
unidades de saúde no referido período.
As pessoas que vivem com HIV/aids devem ser vacinadas, independentemente de
sua contagem de linfócitos T CD4+. Em consideração ao resguardo do direito ao
sigilo e à confidencialidade, não será necessária a revelação de seu diagnóstico,
sendo que essas pessoas ao se dirigirem aos postos de vacinação, descreverão como
doença: imunodepressão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas.

Entretanto, é recomendado que os serviços de saúde informem às pessoas
vacinadas para não realizarem a coleta de exames de carga viral e contagem
de linfócitos T CD4+ nas quatro (4) semanas subseqüentes à administração da
vacina. Isto decorre da possibilidade de ocorrência do processo de
“transativação heteróloga”, pelo qual acontece a ativação do sistema
imunológico, podendo alterar o resultado da contagem.
Informações adicionais sobre a campanha de vacinação estão disponíveis em
www.dive.sc.gov.br
Florianópolis, 22 de março de 2010.
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