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Vacinação contra Influenza para pacientes usuários 
de Implante Coclear

▪ Todos os usuários de implante coclear possuem direito à vacina anual contra

Influenza, dentre outras vacinas. A vacina contra influenza protege o indivíduo

contra vários vírus que causam gripe (Influenza A-H1N1, Influenza A-H3N2 e

Influenza B). No caso de pacientes implantados, a vacina visa sobretudo prevenir a

ocorrência de otite média, não pelo vírus da gripe em si, mas por infecções

bacterianas secundárias a um quadro gripal, por isso a vacina deve ser tomada

anualmente pelo resto da vida pelo paciente implantado.

▪ Vale ressaltar que esta vacina é administrada gratuitamente no SUS, nas unidades

básicas de saúde e no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs)

durante o período de campanha. No caso das unidades de saúde,

excepcionalmente neste ano, em virtude da pandemia do novo Coronavírus a

campanha será antecipada e direcionada apenas para grupos considerados

prioritários, respeitando-se as seguintes fases e datas a seguir:
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▪ Nesse sentido todos os pacientes implantados que se enquadram nos grupos

prioritários acima deverão procurar as unidades de saúde do município de origem e

tomar a vacina de acordo com as especificações e datas listadas acima. Não sendo

necessário levar encaminhamento médico com a justificativa: “usuário de implante

coclear” .
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 Caso o paciente implantado não se enquadre em nenhum dos grupos prioritários

listados, este poderá procurar o Centro de ReferênCRIEs), durante o período da

campanha (23/03/20 a 09/05/2020). O CRIE atende de forma personalizada o público

que necessita de produtos especiais, de alta tecnologia e alto custo, incluindo os

pacientes implantados.

 Diferente das unidades de saúde o CRIE administra a vacina tanto em pacientes

implantados quanto em pacientes que estão prestes a realizar a cirurgia, sendo exigido

apenas daqueles que nunca foram vacinados no CRIE um encaminhamento

médico/enfermagem com a justificativa: “usuário de implante coclear” ou “cirurgia de

implante coclear prevista “. Sendo assim, o Programa de Implante do

HUCAM/EBSERH fornecerá em tempo o encaminhameto a todos os pacientes que

necessitarem realizar vacina no CRIE e que ainda não possuem cadastro lá .



zNo Estado do Espírito Santo, o CRIE localiza-se anexo ao Hospital Infantil

Avenida Nossa Senhora da Glória Rua Mary Ubirajara, 205, Praia do Canto, Vitória- ES,

CEP: 29055-120. Telefone: (27) 3636-7555.

E-mail: crieresposta.saude.es.gov@gmail.com

Horário de Atendimento ao público externo: 07:30 – 13:30 horas, de segunda à sexta

feira.

É importante destacar que a vacina contra Influenza não protege contra o 

novo coronavírus (COVID-19), mas protege o organismo contra vários 

tipos de influenza (como o H1N1, A-H3N2 e B), que debilitam o sistema 

imunológico e o tornam mais susceptível a contrair outras infecções 

como a do COVID-19. Antecipando-se a vacinação contra influenza 

também será possível diminuir a ocupação de leitos por pacientes com 

síndromes gripais severas, sobrando mais leitos nessa crise de pandemia 

para os pacientes com quadros mais graves do COVID-19.
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▪ Qualquer dúvida entrar em contato por email:

Implantecoclear.ufes@hucam.edu.br ou no telefone (27) 33357373

mailto:Implantecoclear.ufes@hucam.edu.br

